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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 11143/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 

 

USNESENÍ 

 
z 84. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 15. září 2022, v 15:00 hodin, v sále Kulturního domu – 
Sokolovny Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín 

 

 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/1044) 

 

Usn. č. R 1820/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

2. Zajištění průběhu inventarizace za rok 2022 

(tisk R/1045) 

 

Usn. č. R 1821/09-22  

Rada města po projednání 

zřizuje  
- hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 01.10.2022 do 30.09.2023, 
- inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2022, 

jmenuje 
předsedu HIK  - místostarosta 
členy HIK -   starosta 

- Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ 
- Ing. Hana Večeřová, MSc., vedoucí FO  
- Mgr. Dalimil Kolek, pověřený řízením VVŠK   
- předsedy a členy IK dle přílohy tisku číslo R/1045, 

stanovuje 

plán inventur za rok 2022, dle přílohy tisku číslo R/1045, 

ukládá 

ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)  

a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2022 Plán inventur za rok 2022, 

b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 18.1.2023 úplný přehled majetku 
svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření, včetně podrobného 
seznamu svěřeného majetku a majetku užívaného na základě smluvního vztahu, 

c) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 25.1.2023 závěrečnou zprávu o 
provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2022. 

http://www.kojetin.cz/
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3. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2023  

(tisk R/1046) 

 

Usn. č. R 1822/09-22  

Rada města po projednání 

zřizuje  

komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2023, 
jmenuje  
- předsedu komise starosta města 
- členy komise   místostarosta města 

Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ 
Bc. Klára Jemelková, správce rozpočtu  
Ing. Hana Večeřová, MSc, vedoucí FO  
Mgr. Dalimil Kolek, pověřený řízením VVŠK 
Rudolf Drtina, investiční technik 
2 členové RM/ZM (bude doplněno po volbách do ZO), 

ukládá 

výše uvedené komisi předložit I. verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2023 na jednání 
Rady města v 11/2022, 

ukládá  

ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS) 
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 20.10.2022  Návrh rozpočtu p.o. na rok 2023, 
Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele na rok 2023 (příspěvek p.o.), Plán 
oprav a investic k čerpání z investičního fondu p.o. a provozního příspěvku p.o., Návrhy na 
opravy majetku a investice z rozpočtu zřizovatele, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. 
na roky 2024-2025. 

 

4. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2022 

(tisk R/1047) 

 

Usn. č. R 1823/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2022, dle tisku R/1047, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2022, dle 
přílohy tisku R/1047. 

 

5. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2022 

(tisk R/1048) 

 

Usn. č. R 1824/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 270 000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01,  
IČ 60781980, dle důvodové zprávy tisku R/1048, 
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souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy tisku 
R/1048. 

 

Usn. č. R 1825/09-22  

Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Zdeněk Hruboš, se 
sídlem Podvalí 642, 752 01 Kojetín, fyzická osoba, dle důvodové zprávy tisku R/1048, 

souhlasí 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Zdeněk Hruboš, se sídlem Podvalí 642, 752 01 
Kojetín, fyzická osoba, dle důvodové zprávy tisku R/1048. 

 

Usn. č. R 1826/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

se změnou termínu vyúčtování dotace poskytnuté žadateli TJ Sokol Kojetín, z.s., se sídlem 
Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku R/1048, 

souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 6.4.2022 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, 
z.s., se sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku 
R/1048.  

 

Usn. č. R 1827/09-22  

Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci k plnění usnesení zastupitelstva města č. Z 420/03-22, ze dne 29.3.2022, o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč žadateli FK Slavoj Kojetín, z. s., se 
sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466 
předloží 

návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 15.09.2022. 

 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2022 

(tisk R/1049 a R/1049A) 

 

Usn. č. R 1828/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 18/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1049, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku   289,39 tis. Kč 

- zvyšují výdaje o částku               18 166,19 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku      17 876,80 tis. Kč 

předloží 

rozpočtové opatření č. 18/2022 k projednání a ke schválení ZM dne 15.09.2022. 
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Usn. č. R 1829/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 19/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1049A, kterým se: 

- zvyšují výdaje o částku   569,94 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku   569,94 tis. Kč 

 

7. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.  

(tisk R/1050) 

 

Usn. č. R 1830/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí  

s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 12.000.000 Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,  

souhlasí 

 se Smlouvou o kontokorentním úvěru č. 1883093339/22/LCD mezi Českou spořitelnou a.s., 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku R/1050, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 15.09.2022. 

 

8. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací 

(tisk R/1051) 

 

Usn. č. R 1831/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací města 
Kojetína za rok 2021. 

 

9. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomoci starostovi města 

(tisk R/1052) 

 

Usn. č. R 1832/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných 
starostou města Ing. Leošem Ptáčkem na základě svěření pravomocí usnesením R553/11-19, 
za období od 12.04.2022 do 06.09.2022. 

 

10.  Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/1053) 

 

Usn. č. R 1833/09-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

udělení písemného souhlasu vlastníka nemovité věci – budovy č.p. 54 na Masarykově 
náměstí, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. 1 v domě na Masarykově náměstí 54, 
Kojetín, Kojetín I-Město, RH…, s provedením úprav v předmětném bytě spočívajících v opravě 
koupelny a místnosti WC včetně výměny vodovodního a odpadního potrubí, elektro instalace 
a vybourání příčky mezi koupelnou a WC, to vše v rozsahu prací dle doložené kalkulace, na 
náklady nájemce bytu, přičemž stavební úpravy musí být prováděny tak, aby nedošlo k zásahu 
do nosných konstrukcí domu a narušení statiky domu, zahájení prací k provedení schválených 
úprav bytu je podmíněno uzavřením dohody mezi nájemcem a vlastníkem bytu o vypořádání 
vynaložených nákladů dle přílohy č. 3 tisku R/1053. 

 

11.  Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/1054) 

 

Usn. č. R 1834/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

ukončení pronájmu parkovacího místa č. 9 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 30.11.2016, ve 
znění pozdějších změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I-Město, jako pronajímatelem, a PF…, jako nájemcem, výpovědí podanou nájemcem, kdy 
výpovědní doba končí k 30.09.2022. 

 

Usn. č. R 1835/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu uzavřené dne 25.01.2012 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a sdružením KAPPA-
HELP, z.s., Kojetínská 382/11, Přerov, IČ:66743192, na pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, o celkové výměře cca 28,62 
m2. Změnou dojde ke změně v identifikaci smlouvy na smlouvu o výpůjčce, ke změně na straně 
nájemce (nyní vypůjčitele), kdy dojde ke společné výpůjčce sdružení KAPPA-HELP, z.s., 
Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, IČ:66743192, a sdružení Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 
635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, pobočka Litovelská 14, Olomouc, IČ:25755277, ke 
změně sjednané doby nájmu (výpůjčky) z doby neurčité na dobu určitou tj. po dobu 
poskytování nabízených služeb občanům města – poskytování programů a služeb centra 
sociální prevence KAPA-HELP, z.s. a poskytování bezplatných sociálních služeb sdružení 
Člověk v tísni, o.p.s., s účinností od 01.11.2022. 

Další podmínky – bezplatné užívání nebytových prostor včetně poskytovaných služeb 
souvisejících s užíváním nebytového prostoru a povinnosti vypůjčitele provádět na svůj náklad 
drobné opravy a údržbu užívaných prostor zůstávají v platnosti. 

 

Usn. č. R 1836/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje       

udělení písemného souhlasu vlastníka nemovité věci – pozemku parc. č. st. 1767, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 285 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p., 
na ulici Dudíkova, to vše v k.ú. Kojetín, Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město,  jako pronajímatele této nemovité věci ze Smlouvy o nájmu nemovité věci 
uzavřené dne 29.01.2020, nájemci TJ Sokolu Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín, 
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Kojetín I-Město, k podnajímání předmětu nájmu třetím osobám výhradně za účelem 
sportovního vyžití, pořádání sportovních utkání a soutěží. 

 

12.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/1055 a R/1055A) 

 

Usn. č. R 1837/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s nabytím částí pozemků p.č. 5260/2 orná půda o výměře cca 134m2 a p.č. 5260/3 ostatní 
plocha o výměře cca 489m2, které budou upřesněny geometrickým plánem, vše v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 3383, vedené u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol 
RPA s.r.o. se sídlem 43670 Litvínov – Záluží 1, IČO: 27597075 jako „Prodávajícím“ do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„Kupujícím“, za cenu ve výši 466,60Kč/m2 + DPH,  a uzavřením Kupní smlouvy v souladu se 
Smlouvou o budoucí smlouvě kupní a o dalších vzájemných smluvních. 

 

Usn. č. R 1838/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

nabídku společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 04817320 
a nesouhlasí s koupí podílů pozemků uvedených v nabídce, do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město. 

 

Usn. č. R 1839/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost PPS Pipeline Systems GmbH, odštěpný závod, Čejč 3, 696 14 Čejč, zastoupenou 
fy  MONTAGE group, s.r.o., 

vzdává se práva na odvolání  

proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova č.j. MMPr/186654/2022/ToP z 12.9.2022 ve věci 
povolení týkajícího se stavby „VTL Plynovod MORAVIA – odběr pro provedení tlakové zkoušky 
potrubí“. 

 

13.  Žádost o souhlas se zápisem míst výkonu činnosti DDM do rejstříku škol 

(tisk R/1056) 

 

Usn. č. R 1840/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zápisem míst výkonu činnosti Domu dětí a mládeže Kojetín do rejstříku škol a školských 
zařízení dle důvodové zprávy tisku R/1056. 

 

14. Finanční záležitosti Městského kulturního střediska Kojetín 

(tisk R/1057 a R/1057A) 
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Usn. č. R 1841/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na mzdové náklady (závazný ukazatel, účtová 
skupina 52 – osobní náklady), Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p. o., náměstí 
Republiky 1033, IČ:00368903, ve výši 250 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a 
důvodové zprávy tisku R/1057. 

 

Usn. č. R 1842/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na opravu hrací plochy s kolotočem na zahradě, 
Mateřské škole Kojetín, Hanusíkova 10, p.o., ve výši 220 000 Kč, dle žádosti příspěvkové 
organizace a důvodové zprávy tisku R/1057A.  

 

15. Informace k OZV 1/2022, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí 

(tisk R/1059) 

 

Usn. č. R 1843/09-22  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o dozorovém šetření ve věci Obecně závazné vyhlášky města Kojetín č.1/2022, o 
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, 

předloží 

k projednání zastupitelstvu města dne 15.09.2022. 

 

16. Souhlas s přijetím dotace v rámci Programu obnovy venkova 

(tisk R/1061) 

 

Usn. č. R 1844/09-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím dotace z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu Pořízení dvou 
velkokapacitních stanů pro kulturní akce Města Kojetín, 

pověřuje 

starostu města Ing. Leoše Ptáčka k uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace v souladu 
s podanou žádostí a za podmínek SZIF mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 
Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“‘ a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále 
jen „SZIF“‘), Ve Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha – Nové Město, IČ 48133981, 
regionální odbor SZIF RO Olomouc, Blanická 1, 772 00 Olomouc jako „poskytovatelem“ dle 
přílohy risku R/1061. 

17. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/1058) 

 

Usn. č. R 1845/09-22  

Rada města po projednání 
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schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 15.09.2022. 

 

18. Příkazní smlouva k projektu „Rekonstrukce VO v obci Kojetín“ 

(tisk R/1060) 

 

Usn. č. R 1846/09-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Příkazní smlouvy č. 20909-091, jejímž předmětem je zajištění výběrového řízení 
na dodavatele stavby v rámci projektu „Rekonstrukce VO v obci Kojetín“. 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 
společností Timoris Projekt a.s., se sídlem Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, 779 00 
Olomouc, IČ 278260040, zastoupenou Ing. Davidem Sloukou, ředitelem, a to za nabídkovou 
cenu 54 450 Kč vč. DPH. 

 

19. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

20/A. Návrh nařízení k omezení některých forem poskytování služeb 

 

Usn. č. R 1847/09-22  

Rada města po projednání 

ukládá 

Městskému úřadu Kojetín připravit návrh nařízení k omezení některých forem poskytování 
služeb prováděných mimo obchodní prostory, v souvislosti s prodejem energií. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. RNDr. Jitka Hálková v.r. 
starosta města členka rady města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 20. září 2022 


