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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

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

 

 

USNESENÍ 
 

z 85. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 5. října 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského 

úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 20/2022 

(tisk R/1062) 

 

Usn. č. R 1848/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 20/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1062, kterým se: 
- - zvyšují příjmy o částku                         31,00 tis. Kč 
- - snižují výdaje o částku           8 737,07 tis. Kč 
- - snižuje financování o částku           8 768,07 tis. Kč 

 

2. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/1063 a R/1063A) 

 

Usn. č. R 1849/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce – v úplném znění, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako půjčitelem, a sdružením KAPPA-HELP, z.s., Kojetínská 
382/11, Přerov, IČ:66743192, a sdružením Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, pobočka Litovelská 14, Olomouc, IČ:25755277, jako vypůjčitelem, na 
výpůjčku nebytových prostor č. 56, 57 a 58 v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373 na ulici 
6. května, Kojetín, Kojetín I – Město, o výměře cca 28,62 m2, za podmínek výpůjčky 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, ve znění dle přílohy č. 1 tisku 
R/1063. 

 

Usn. č. R 1850/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 19 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného min. 577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho 
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vozidla na parkovacím místě a min. 850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou 
vozidel na 1 parkovacím místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a 
v případě, že nájemce bytu k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o pronájem 
tohoto parkovacího místa, bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu ukončena. 

 

Usn. č. R 1851/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného min. 577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na 
parkovacím místě a min. 850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 
1 parkovacím místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a v případě, že 
nájemce bytu k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o pronájem tohoto 
parkovacího místa, bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu ukončena. 

 

Usn. č. R 1852/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 18.09.2020, ve znění pozdějších 
změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a JI…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní dobou 
1 měsíc ode dne doručení výpovědi nájemci. 

 

Usn. č. R 1853/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. B4 v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 
850 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na tomto parkovacím místě, 
a za podmínky, že osobní vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 

 

3. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/1064) 

 

Usn. č. R 1854/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 1, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

MN…, 

BM a RM…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 51,90 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. 
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Usn. č. R 1855/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 2/1, vel. 1+1, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. LJ…, 
2. VO…, 
3. VK…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 51,90 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. 

 

Usn. č. R 1856/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 4, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. MŠ…, 
2. VO…, 
3. AP….,  

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. 

   

Usn. č. R 1857/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

pronájem obecního bytu č. 2, vel. 3+1, v domě na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. VP…, 
2. HH…, 
3. PK…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, 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, 
které jsou v majetku Města Kojetína, a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. 

 

4. Nakládání s majetkem města  

(tisk R/1065) 
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Usn. č. R 1858/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-8030613/Kojetín-Kovalovice, p.č. 114, vNN, kNN mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, 
zastoupená společností ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest č. 79, 768 23 Břest IČ: 25531735, 
jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 151, ostatní 
plocha, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude 
dotčen stavbou zemní kabelové vedení NN. 

 

Usn. č. R 1859/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8024227/Kojetín, PENNY, Dudíkova, kNN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, zastoupená 
společností TRABBAU a.s., se sídlem Lublaňská 1002/9, 12000 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 
28582675, jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 
603/2, ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude 
dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN.  

 

5. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací města 

(tisk R/1066 a R/1066A) 

 

Usn. č. R 1860/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na mzdové náklady (závazný ukazatel, účtová 
skupina 52 – osobní náklady), Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o, Svatopluka Čecha 586 
IČ:70236356, ve výši 20 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku 
R/1066. 

 

Usn. č. R 1861/10-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

- s pořízením digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální 
kompetence (financováno plně z dotace NPO) nad rámec schváleného rozpočtu Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, p.o., ve výši 423 000 Kč dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/1066A. 
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6. Zplnomocnění k inženýrské činnosti v rámci přípravy investiční akce „Výstavba 
chodníku v ulici Padlých hrdinů“ 

(tisk R/1067) 

 

Usn. č. R 1862/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 
- zplnomocnění společnosti NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín, 

IČ 29209081, zastoupenou paní Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, k 
provádění všech nezbytných úkonů v rámci přípravy realizace investiční akce „Výstavba 
chodníku na ul. Padlých hrdinů, Kojetín“, a to zejména ke komunikaci s příslušnými úřady 
a orgány veřejné správy. 

 

7. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/1068) 

 

Usn. č. R 1863/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Charitě Kroměříž, Sociální rehabilitaci Zahrada, Na Kopečku 
1480/4, 767 01 Kroměříž, IČ: 18189750, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů 
poskytovaných sociálních služeb uvedené organizace uživatelům z Kojetína,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru LH…, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů maturitního 
projektu, konaného dne 08.10.2022 v sále Kulturního domu – Sokolovny Kojetín.   

 

8. Technicko-organizační opatření zimní údržby 2022/2023 

(tisk R/1071) 

 

Usn. č. R 1864/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních 
komunikacích v zimním období 2022/2023, 

ukládá 

řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu 
v plném rozsahu.  

 

9.  Jmenování vedoucího odboru vnitřních věcí, školství a kultury 

(tisk R/1072) 

 

Usn. č. R 1865/10-22  

Rada města po projednání 

jmenuje 

od 10.10.2022 na návrh tajemníka, do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí, školství a 
kultury Městského úřadu Kojetín, Mgr. Dalimila Kolka. 
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10.  Žádost o schválení dohody o provedení práce  

(tisk R/1069) 

 

Usn. č. R 1866/10-22  

Rada města po projednání 

nesouhlasí 

s uzavřením Dohody o provedení práce mezi Mgr. Jiřím Isakidisem, ředitelem ZŠ Sv. Čecha, 
Kojetín, statutárním orgánem a i zaměstnancem, pro zajištění administrativních a 
organizačních prací při zapojení ZŠ Sv. Čecha, Kojetín, do projektu Implementace Reformy 
3.2.2 NPO – Podpora škol. 

 

11.  Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením DDM do projektu Europe Goes Local 

(tisk R/1070) 

 

Usn. č. R 1867/10-22  

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zapojením Domu dětí a mládeže Kojetín do projektu Europe Goes Local 2022, dle důvodové 
zprávy tisku R/1070. 

 

12. Dodavatel telekomunikačních služeb pro Město Kojetín 

(tisk R/1073) 

 

Usn. č. R 1868/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

udělení výjimky z postupu dle čl. 2. vnitřního předpisu č. 2/2022 „Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“, pro výběr dodavatele telekomunikačních služeb pro 
Město Kojetín. 

 

13.  Zvýšení počtu zaměstnanců městského úřadu 

(tisk R/1074) 

 

Usn. č. R 1869/10-22  

Rada města po projednání 

stanovuje 

celkový počet zaměstnanců Města Kojetína, zařazených do městského úřadu, v době od 
01.11.2022 do 30.12.2022, na 29. 

 

14. Dodatek ke smlouvě o dílo k investiční akci Výstavba infrastruktury Padlých hrdinů 

(tisk R/1075) 

 

Usn. č. R 1870/10-22  

Rada města po projednání 

schvaluje 

- úpravu předmětu smlouvy spočívající ve změně termínu dokončení díla,  
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- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k investiční akci „Výstavba infrastruktury Lokalita 
Padlých hrdinů – PD, mezi společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Zarámí č.p. 428, 
760 01 Zlín, IČ 29209081, zastoupenou panem Ing. Karlem Kuchařem, jednatelem 
společnosti a Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města, 
jejímž předmětem je změna termínu dokončení díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 10. října 2022 


