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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 10418/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 

 

USNESENÍ 

 
z 82. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 24. srpna 2022, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Finanční záležitosti Centra sociálních služeb Kojetín 

(tisk R/1030) 

 

Usn. č. R 1800/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu odpisového plánu Centra sociálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše, p. o., na rok 2022, 
dle důvodové zprávy tisku R/1030. 
 

Usn. č. R 1801/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na pořízení dopravních značek pro vyhrazené 
parkování, Centru sociálních služeb Kojetín, p.o., ve výši 29 000 Kč, dle žádosti příspěvkové 
organizace a důvodové zprávy tisku R/1030. 
 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 17/2022 

(tisk R/1031) 

 

Usn. č. R 1802/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 17/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1031, kterým se: 

     - zvyšují příjmy o částku   187,18 tis. Kč 

     - zvyšují výdaje o částku    396,18 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku           209,00 tis. Kč 

 

3. Nakládání s majetkem města  

(tisk R/1032 a R/1032A) 
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Usn. č. R 1803/08-22  

Rada města po projednání 

vydává 

souhlas s umístěním stavby KOJETÍN – PRODEJNA POTRAVIN, DUDÍKOVA ul. na 
pozemcích p.č. st. 439/5, 603/11, 609/13 a 609/28, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, Kojetín, dle předložené projektové dokumentace.   

 

Usn. č. R 1804/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinný“ a společností Accolade CZ43, s.r.o., člen koncernu se 
sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ 07398573, jako „Oprávněný“. Pozemky p.č. 
1332/2, 5675/1, 1332/3, 1333/10, 1290/17, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny výstavbou vodovodní přípojky pro areál nového 
průmyslového parku, a to na dobu neurčitou. 

 

Usn. č. R 1805/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinný“ a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČO: 47674521 a společností Accolade CZ43, 
s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ 07398573, jako 
„Investor přeložky“. Pozemky p.č. 1332/2, 1332/3, 1333/8, 1333/10 a 5675/1, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny přeložkou vodovodního 
řadu pro areál nového průmyslového parku, a to na dobu neurčitou. 

 

Usn. č. R 1806/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinný“ a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČO: 47674521 a společností Accolade CZ43, 
s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ 07398573, jako 
„Investor přeložky“. Pozemky p.č. 1332/3, 1333/8 a 1333/10, v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny přeložkou splaškové kanalizace 
pro areál nového průmyslového parku, a to na dobu neurčitou. 

 

4. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/1033) 

 

Usn. č. R 1807/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 12, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci AV…, za podmínek nájmu 
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na dobu určitou 3 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

Usn. č. R 1808/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci SZ…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 

 

Usn. č. R 1809/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 1/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 
1. MK… 
2. VO… 
3. LJ… 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 62,28 Kč/m2 
včetně úhrady za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty 
bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína. 

 

5. Zrušení komisí rady města a odvolání jejich předsedů a členů z funkcí 

(tisk R/1039) 

 

Usn. č. R 1810/08-22  

Rada města po projednání 

zrušuje 

k 31.08.2022 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

• komisi školství 

• komisi životního prostředí a zemědělství 

• komisi pro poskytování dotací 

• povodňovou komisi 

odvolává 

z funkce předsedy a členy 

• komise školství 

• komise životního prostředí a zemědělství 

• komise pro poskytování dotací 

• povodňové komise 

ukládá 

starostovi informovat o této skutečnosti předsedy a členy komisí a vyslovit jim poděkování za 
odvedenou činnost. 
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6. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/1036) 

 

Usn. č. R 1811/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Centru Dominika Kokory, p.o., Kokory 54, 751 05 Kokory, IČ: 
61985929, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů poskytovaných pobytových 
sociálních služeb uvedené organizace uživatelům s trvalým pobytem v Kojetíně,   

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Šanci Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 6, Nová Ulice, 779 00 
Olomouc, IČ:70039704, ve výši 20.000 Kč, na činnost společnosti, kterou je poskytování 
obecně prospěšných služeb ve prospěch pacientů Dětské kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci a jejich rodin.  

 

7. Změna sazebníku úhrad za sociální službu „Pečovatelská služba“  

(tisk R/1037) 

 

Usn. č. R 1812/08-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

sazebník úhrad za sociální službu „Pečovatelská služba“ od 01. 10. 2022. 

 

8.  Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 16 v DPS Dr. E. Beneše 3“ 

(tisk R/1034) 

 

Usn. č. R 1813/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 16. v objektu DPS Dr. E. 
Beneše čp. 3 v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou  
– místostarostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 
č.p. 638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou 
společnosti za nabídkovou cenu 276 727,43 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

9. Informace k žádostem o vybudování dvou přechodů pro chodce v ulici Padlých 
hrdinů v Kojetíně 

(tisk R/1035) 

 

Usn. č. R 1814/08-22  

Rada města po projednání 

 ukládá 
- finančnímu odboru zajistit financování projektové dokumentace na vybudování přechodu 

pro chodce na silnici II/367 v ulici Padlých hrdinů, 
- odboru VŽPD zařadit do rozpočtu 2023 realizaci přechodu pro chodce na silnici II/367 

v ulici Padlých hrdinů, 
- odboru VŽPD předložit radě města informaci o dotačních možnostech financování akce. 
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10.  Dodatek smlouvy o dílo – speciální ochranná deratizace města 

(tisk R/1038) 

 

Usn. č. R 1815/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je navýšený ceny, za provedení 
speciální a ochranné deratizace města Kojetína, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákona o ochraně veřejného zdraví) na částku 69 632,- Kč bez DPH, mezi 
objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I 
- Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a zhotovitelem, 
společností SERVIS 3xD spol. s r.o., IČ 28624581, ul. Jarmily Glazarové 370/5a, 779 00 
Olomouc – Hejčín, zastoupenou MVDr. Radovanem Šindelářem, jednatelem společnosti. 

 

11.  Příkazní smlouva související s projektem „Obnova VO – EFEKT 2022“ 

(tisk R/1040) 

 

Usn. č. R 1816/08-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření k Příkazní smlouvy č. 2022/15, jejímž předmětem je zajištění výběrového řízení 
na dodavatele stavby v rámci projektu „Obnova VO – EFEKT 2022“. Smlouva je uzavírána 
mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – 
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Miloslavem Oulehlou, místostarostou města a Sdružením 
CEPAC – Morava, se sídlem Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc, IČ 60800909, 
zastoupenou RNDr. Josefem Drdlou, výkonným ředitelem za nabídkovou cenu 85 910 Kč vč. 
DPH. 

 

12. Ukončení zkušební doby vedoucího odboru výstavby, ŽP a D 

(tisk R/1041) 

 

Usn. č. R 1817/08-22  

Rada města po projednání 

odvolává 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů na návrh tajemníka MěÚ Kojetín k 24.8.2022 z funkce 
PhDr. Bohumila Šípa, vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy.  

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 31. srpna 2022 


