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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 12948/2022-ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 3. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 2. listopadu 2022, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 

1.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/2022 

(tisk R/4) 
 

Usn. č. R 4/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí  
informaci o rozpočtovém opatření č. 21/2022, které bylo provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č. Z18/10-22. Rozpočtovým opatřením č. 21/2022 bylo provedeno 
přijetí a poskytnutí dvou průtokových transferů pro zřízené příspěvkové organizace., kterými 
se: 
zvyšují příjmy o částku 850,14 tis. Kč 
zvyšují výdaje o částku 850,14 tis. Kč 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 22/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/4, kterým se: 
zvyšují příjmy o částku 279,96 tis. Kč 
zvyšují výdaje o částku 60,00 tis. Kč 
snižuje financování o částku 219,96 tis. Kč 
 

2. Dodavatel pro pořízení velkokapacitních stanů pro kulturní akce na území města 

(tisk R/5) 
 

Usn. č. R 5/11-22  
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 pro pořízení 2 ks velkokapacitních 
stanů pro kulturní akce na území Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku R/5. 
 
 

3. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/6 a R/6A) 
 

Usn. č. R 6/11-22  
Rada města po projednání 
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souhlasí 
s pořízením mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence 
digitální propasti (financováno plně z dotace NPO) nad rámec schváleného rozpočtu Základní 
školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace, ve výši 146 000 Kč, dle žádosti 
příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/6. 
 

Usn. č. R 7/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
se zapojením do projektu MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně 
znevýhodněných žáků Základní škole Kojetín, příspěvkové organizace, Svatopluka Čecha 
586, v období 01.09.2022 do 31.08.2025, financované z Národního plánu obnovy, dle žádosti 
příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/6. 
 

Usn. č. R 8/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s použitím fondu investic Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, náměstí 
Dr. E. Beneše 3, na pořízení počítače vč. potřebného příslušenství ve výši 92 000 Kč nad 
rámec schváleného rozpočtu, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku 
R/6A. 
 

Usn. č. R 9/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
úpravu podmínek poskytnuté návratné finanční výpomoci v poměru investiční části ve výši  
1 721 856,70 Kč a neinvestiční 166 124,61 Kč Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizaci, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/6A, 

schvaluje 
úpravu podmínek poskytnutého účelového příspěvku v poměru investiční části ve výši 
191 317,41 Kč a neinvestiční 18 458,29 Kč Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizaci, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/6A. 
 

4. Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/7 a R/7A) 
 

Usn. č. R 10/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 19 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, JŠ…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
1460 Kč včetně DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 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 11/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, JI…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
1101 Kč včetně DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na parkovacím místě, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a v případě, že nájemce bytu, 
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k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o pronájem tohoto parkovacího místa, 
bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu ukončena. 
 

Usn. č. R 12/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, MK…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
577 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla na 
tomto parkovacím místě, a za podmínky, že osobní vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo 
CNG. 
 

Usn. č. R 13/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 31.03.2017, 
ve znění pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a společností MUDr. Mathonová Jana, dětský lékař, 
s.r.o., 6. května 1373, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:04635086, jako nájemcem, kterým 
dojde k ukončení užívání telefonní linky v rámci ústředny nacházející se v předmětné budově, 
s účinností od 01.01.2023. 
 

Usn. č. R 14/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 02.01.2008, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
půjčitelem, a Centrem sociálních služeb Kojetín, příspěvkovou organizací, nám. Dr. E. Beneše 
3, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:75123215, jako vypůjčitelem, kterým dojde k rozšíření předmětu 
výpůjčky s účinností od 01.01.2023 dle přílohy č. 2 tisku R/7A. 
 

Usn. č. R 15/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb za nebytové jednotky a společné 
prostory a za krizovou ubytovací jednotku, uzavřené dne 19.03.2012, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
poskytovatelem, a Centrem sociálních služeb Kojetín, příspěvkovou organizací, nám. Dr. E. 
Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:75123215, jako příjemcem, kterým dojde ke změně 
přílohy č. 1 smlouvy Vymezení ploch z důvodu rozšíření předmětu výpůjčky ve Smlouvě o 
výpůjčce, uzavřené dne 02.01.2008, ve znění pozdějších dodatků, s účinností od 01.01.2023 
dle přílohy č. 3 tisku R/7A. 
 

5. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/8) 
 

Usn. č. R 16/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.12.2008, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
společností SBIS s.r.o., Masarykova 597, 798 27 Němčice nad Hanou, IČ:26961105, jako 
zhotovitelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ:00301370, jako objednatelem, dohodou ke dni 31.10.2022. 
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Usn. č. R 17/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 2, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, ze 
Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení uzavřené dne 02.06.2021, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a AB…, jako nájemcem, dohodou k 02.11.2022. 
 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/9, R/9A a R/9B) 
 

Usn. č. R 18/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 603/2 ostatní plocha, o výměře cca 831m2 
a p.č. 603/11 ostatní plocha, o výměře cca 600m2, které budou upřesněny geometrickým 
plánem po realizaci stavby, oba v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za 
účelem realizace stavby „KOJETÍN-PRODEJNA POTRAVIN“ v ul. Dudíkova v rozsahu dle 
přiloženého záborového elaborátu. Podmínky převodu budou ujednány ve Smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, o zřízení služebnosti a o 
právu provést stavbu.  
 

Usn. č. R 19/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí   
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p. č. 624 zahrada o výměře cca 245m2, p. č. 
623 zahrada o výměře cca 257m2, p. č. st. 416 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15m2 
a p.st. 417 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 190m2, vše v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za cenu nejvyšší nabídky, minimálně však ve výši 600 
Kč/m2+DPH, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím.  
 

Usn. č. R 20/11-22  
Rada města po projednání 

nesouhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 7236 ostatní plocha o výměře cca 45m2 
(nebo pozemku p.č. 7236 ostatní plocha o výměře 397m2), v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město. 
 

Usn. č. R 21/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje        
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8024833 Kojetín, ul. Chytilova, Město, VNK, RVN 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 Navitreo s.r.o., Sazovice 261, 763 01 Sazovice, IČ: 09668667, jako 
strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 656/8, 674/6, 652, 
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7058/1, 5740, 5738/2, 5738/6, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
budou dotčeny stavbou kabelové vedení a zemní optický kabel.  
 

Usn. č. R 22/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje        
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-8024353 Kojetín, Popůvky, č. parc. 87/1, 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 RH elektro, s.r.o., Nad Tyrkou 99, 739 61 Třinec, IČ: 27802736, jako 
strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 97/2 a 97/4, 
v katastrálním území Popůvky u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou 
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení nn. 
 

Usn. č. R 23/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Povinná“ a společností CETIN a.s, se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zastoupená společností Vegacom a.s., se 
sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25788680 jako „Oprávněná“. Pozemky p.č. 
1290/17, 1332/3, 5675/1 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 stavbou 66039-21-0026-VPIC-Kojetín-průmyslový park 
v jejímž rámci je provedena přeložka podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 
sítě, a to na dobu neurčitou.  
  

Usn. č. R 24/11-22  
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/222141/2022/To z 31.10.2022 ve věci 
povolení týkajícího se stavby „VTL Plynovod MORAVIA – odběr pro provedení tlakové zkoušky 
potrubí“. 
 

7. Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb 
v energetických odvětvích 

(tisk R/10) 
 

Usn. č. R 25/11-22  
Rada města po projednání 

vydává 
Nařízení č. 2/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v 
energetických odvětvích, ve znění dle přílohy tisku R/10. 
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8. Svěření části pravomocí rady města starostovi města 

(tisk R/11) 
 

Usn. č. R 26/11-22  
Rada města po projednání 

svěřuje  
v souladu s §102 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi pravomoc schvalovat a uzavírat smlouvy provozního charakteru nepřevyšující 
v jednom kalendářním roce 25 000 Kč bez DPH za jednotlivou smlouvu v rámci schváleného 
rozpočtu, s výjimkou poskytování darů, dotací a návratných finančních výpomocí, 

svěřuje 
v souladu s §102 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi pravomoc schvalovat a uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, 
pokud uzavření takové smlouvy vyplývá z již schválené a uzavřené smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti, 

svěřuje 
v souladu s §102 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
starostovi pravomoc udělování písemných souhlasů, které jsou požadovány občany příp. 
jinými subjekty ve stavebním řízení, případně k provádění kontrol, měření, průzkumných sond, 
k projektům a projekčním záměrům a dalším činnostem, které se týkají pozemků ve vlastnictví 
města, případně i území města Kojetín nebo kde město Kojetín je v postavení účastníka řízení. 
Zejména se jedná o souhlas s dočasným záborem pozemku města, souhlas k vybudování 
nebo rekonstrukci přípojek a inženýrských sítí, souhlas s napojením na inženýrské sítě, 
souhlas s umístěním šachty a rozvodného zařízení, souhlas s dočasným vstupem, vjezdem, 
sjezdem přes pozemek města, souhlas s umístěním dočasné stavby, souhlas s umístěním 
sídla, souhlas s odstraněním stavby, souhlas města jako sousedního vlastníka nemovitosti 
s rekonstrukcí a úpravami domu, souhlas s přesahem střechy, souhlas s provedením 
terénních úprav, souhlas s přemístěním stavby, souhlas s umístěním dočasné deponie, 
souhlas s projektovou dokumentací a souhlas s obdobnými dalšími činnostmi, které svým 
charakterem lze podřadit pod tato právní jednání a kterými nedochází k trvalému zatížení nebo 
omezení majetku města, 

ukládá  
starostovi předkládat na jednání rady města čtvrtletně informaci (přehled) o vydaných 
písemných souhlasech starostou města za předchozí období. 
 

Usn. č. R 27/11-22  
Rada města po projednání 

pověřuje 
v souladu s §102 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
finanční odbor Městského úřadu Kojetín uzavíráním smluv o pronájmu sloupů veřejného 
osvětlení za účelem umístění reklamních nebo informačních tabulí a reklamních transparentů 
v souladu s platným předpisem města Kojetína. 
 

9.  Zřízení komisí rady města 

(tisk R/14) 
 

Usn. č. R 28/11-22  
Rada města po projednání 

zřizuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 

- 11 člennou povodňovou komisi, 
- 8 člennou komisi školství, 
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- 7 člennou komisi životního prostředí, 
- 7 člennou komisi pro přidělování dotací 
- 3 člennou komisi bezpečnosti a prevence kriminality, 

ukládá 
starostovi, aby vyzval politické strany a hnutí zastoupené v Zastupitelstvu města Kojetína 
k předložení návrhů na jmenování předsedů a členů komise životního prostředí, komise pro 
přidělování dotací a komise bezpečnosti a prevence kriminality, do 21.11.2022, 
prostřednictvím tajemníka MěÚ. 
 

10.  Zápis do kroniky města Kojetína za rok 2021 

(tisk R/12) 
 

Usn. č. R 29/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
zápis do kroniky města Kojetína za rok 2021. 
 

11.  Provoz Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586 

(tisk R/18) 
 

Usn. č. R 30/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
informaci o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
dne 18.11.2022. 
 

12.  Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

(tisk R/19) 

 

Usn. č. R 31/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
se zařazením investičních záměrů Mateřské školy Kojetín, Hanusíkova 10, příspěvkové 
organizace a Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvkové organizace, do tabulky 
investičních priorit Strategického rámce MAP pro ORP Přerov. 
 

13.  Organizační opatření na Městském úřadě Kojetín 

(tisk R/16) 
 

Usn. č. R 32/11-22  
Rada města po projednání 

stanovuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců Města Kojetína 
v Městském úřadu Kojetín na 28, s tím, že 2 pracovní pozice jsou obsazeny na dobu 
dočasnou, jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 

schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Kojetín, včetně jeho 
5 příloh, 
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stanovuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení pravomocí v Městském úřadu Kojetín, dle 
organizačního řádu. 
 

14. Dodavatel telekomunikačních služeb pro Město Kojetín 
(tisk R/17) 
 

Usn. č. R 33/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření smlouvy a rámcové dohody o poskytnutí telekomunikačních služeb, mezi účastníkem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a O2 Czech Republic 
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO:60193336, zastoupeným p. 
Davidem Cvešprem, za cenu dle nabídek z 03.10.2022. 
 

15.  Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka kolem Alberta“  

(tisk R/20) 
 

Usn. č. R 34/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Cyklostezka kolem 
Alberta“, uzavřené dne 5.4.2022. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací – 
méněpráce, tj. snížení původní ceny 2 578 866,81 Kč bez DPH o částku 210 000,00 Kč bez 
DPH, a to po uzavření Smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je uzavírán mezi objednatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem stavby společností 
DELTA POLKOVICE s.r.o., IČ: 26854929, se sídlem Polkovice č.p. 198, 751 44 Polkovice, 
zastoupenou Ing. Josefem Hlavinkou, jednatelem společnosti v zastoupení panem Martinem 
Šustkem, za cenu 2 368 866,81 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření dodatku smlouvy. 
 

16.  Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Zateplení středního traktu Sladovní 1309“ 

(tisk R/15) 
 

Usn. č. R 35/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2022-49 ze dne 04.04.2022 k investiční akci 
„Zateplení středního traktu objektu bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně“, jehož 
předmětem je změna rozsahu prací na předmětné stavbě, a to vícepráce a podstatná změna 
ekonomických okolností dle § 1764 a §1765 Občanského zákoníku, tj. extrémní navýšení ceny 
materiálu výrobců nastalých po uzavření Smlouvy o dílo, v důsledku vyšší moci. Dodatek č. 1 
je uzavírán mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města 
a zhotovitelem Oldřichem Vaculíkem, IČ: 88916944, Kroměřížská č.p.132, 752 01 Kojetín, za 
nabídkovou cenu 184 780,87 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
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17.  Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/13) 
 

Usn. č. R 36/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Hospici na Svatém Kopečku, náměstí Sadové 4/24, 779 00 
Olomouc, IČ: 73634671, ve výši 5.000 Kč, na provoz uvedeného zařízení v roce 2022,  

schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Domov pro seniory Radkova Lhota, 
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice, IČ: 61985881, ve výši 5.000 Kč, na společenské a 
volnočasové aktivity uživatelů sociálních služeb uvedené organizace.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 7. listopadu 2022 


