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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 13735/2022-ST/Dan 
Spis č. 1282/2022 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 4. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 22. listopadu 2022, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

1.  Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem 

(tisk R/21) 
 

Usn. č. R 37/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
podklady pro schválení odměn ředitelům příspěvkových organizací, 

schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín, dle 
důvodové zprávy tisku R/21. 
 

2. Rozdělení úkolů mezi starostu a místostarosty 

(tisk R/22) 
 

Usn. č. R 38/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje zastupitelstvu města 
- schválit názvy 1. místostarosta a 2. místostarosta pro jednoznačnou identifikaci funkcí 

z důvodu rozdělení působnosti a odpovědnosti mezi starostu a místostarosty takto: 
pan Arnošt Petružela, 1. místostarosta, 
Ing. Jaroslav Bělka, 2. místostarosta, 

- svěřit starostovi působnost a stanovit odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 
v samostatné působnosti v oblasti finanční, interního auditu, kontroly, krizového řízení, 
strategického rozvoje, územního plánování, vnitřních věcí a školství. V případě 
nepřítomnosti starosty svěřit zastupování v těchto oblastech 2. místostarostovi, 

- svěřit 1. místostarostovi působnost a stanovit odpovědnost pro vykonávání a 
zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství, 
majetkoprávní, výstavby, zdravotnictví a kultury. V případě nepřítomnosti 1. místostarosty 
svěřit zastupování v těchto oblastech starostovi, 

- pověřit 1. místostarostu kontrasignaci právních předpisů města. V případě nepřítomnosti 
1. místostarosty pověřit kontrasignací 2. místostarostu, 

- svěřit 2. místostarostovi působnost a stanovit odpovědnost pro vykonávání a 
zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v oblasti informovanosti obyvatel, 
komunikace s médii, kultury, sportu, sociálních služeb a činnosti zájmových a sportovních 
spolků na území města a životního prostředí. V případě nepřítomnosti 2. místostarosty 
svěřit zastupování v těchto oblastech starostovi, 
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- pověřit 2. místostarostu kontrasignaci písemností města, mimo právních předpisů města. 
V případě nepřítomnosti 2. místostarosty pověřit kontrasignací 1. místostarostu. 

 

3. Zastupování Města Kojetína ve správním výboru SOSM 

(tisk R/23) 
 

Usn. č. R 39/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
- zastupitelstvu města odvolat pana Miloslava Oulehlu ze Správního výboru Sdružení obcí 

střední Moravy, 77900 Olomouc, Horní náměstí 367/5, IČO: 47921676, 
- zastupitelstvu města navrhnout zástupce Města Kojetín do orgánů Sdružení obcí střední 

Moravy, 77900 Olomouc, Horní náměstí 367/5, IČO: 47921676, pana Arnošta Petruželu, 
1. místostarostu… 

 

4. Zastupování Města Kojetína v orgánech RARSM 

(tisk R/24) 
 

Usn. č. R 40/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
- zastupitelstvu města odvolat pana Miloslava Oulehlu, z kontrolní komise Regionální 

agentury pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, IČO: 
64631109, 

- zastupitelstvu města navrhnout zástupce Města Kojetína do orgánů Regionální agentury 
pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, IČO: 64631109, pana 
Arnošta Petruželu, 1. místostarostu … 

 

5. Zastupování Města Kojetína v mikroregionu Střední Haná 

(tisk R/25) 
 

Usn. č. R 41/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 

- zastupitelstvu města odvolat Miloslava Oulehlu ze zastupování města Kojetín ve Svazku 
obcí mikroregionu Střední Haná, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 

- zastupitelstvu města navrhnout zástupce Města Kojetína do Svazku obcí mikroregionu 
Střední Haná, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, pana Arnošta Petruželu, 
1. místostarostu… 

 

6. Zastupování Města Kojetína v MAS Střední Haná, o.p.s. 

(tisk R/26) 
 

Usn. č. R 42/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
- zastupitelstvu města odvolat Miloslava Oulehlu z orgánů Místní akční skupiny, organizační 

složky Střední Haná, o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764,  
- zastupitelstvu města navrhnout zástupce Města Kojetína do orgánů Místní akční skupiny, 

organizační složky Střední Haná, o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 
26881764, Ing. Jaroslava Bělku … 
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7. Zastupování Města Kojetína ve společnosti VaK Přerov, a.s. 

(tisk R/27) 
 

Usn. č. R 43/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
- zastupitelstvu města navrhnout zástupce Města Kojetína do orgánů obchodní společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 
47674521, pana Leoše Ptáčka …, člena Rady města Kojetína, 

- zastupitelstvu města delegovat zástupce Města Kojetína pro aktivní účast na valné 
hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov 
I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, Ing. Leoše Ptáčka …, starostu města Kojetín. 

 

8. Určený člen ZM pro pořízení Územního plánu Kojetín a jeho změn 

(tisk R/28) 
 

Usn. č. R 44/11-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
zastupitelstvu města určit v souladu s ustanovením § 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Ing. 
Leoše Ptáčka, starostu města, jako člena zastupitelstva pro pořizování Územního plánu 
Kojetín a jeho změn. 
 

9. Poskytovatel volební techniky pro Město Kojetín – volba prezidenta 

(tisk R/45) 
 

Usn. č. R 45/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření smlouvy o zápůjčce volební techniky, mezi účastníkem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Leošem Ptáčkem – starostou města a Scenario s.r.o., se sídlem Pohraniční 1435/86, 703 00 
Ostrava, IČO: 29462177, zastoupeným p. Čestmírem Černým, jednatelem, za cenu dle 
nabídky ze 04.11.2022. 
 

10. Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro ZŠSvČ a MěKS 

(tisk R/29) 
 

Usn. č. R 46/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Základní škole Svatopluka 
Čecha Kojetín, p. o., ve výši 170 000 Kč, za účelem předfinancování projektu MŠMT na 
podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, která bude 
vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31.03.2023. 
 

Usn. č. R 47/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Městskému kulturnímu 
středisku Kojetín, p.o. ve výši 100 000 Kč, za účelem předfinancování projektu „Podpora a 
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posílení kulturního a spolkového života v Kojetíně“ z Programu rozvoje venkova ČR, která 
bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31.09.2023 

předloží 

návrhy na poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Svatopluka Čecha  
Kojetín, p. o. a Městského kulturního střediska Kojetín, p.o., k projednání a ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 22.11.2022. 
 

11.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/2022 

(tisk R/30) 

 

Usn. č. R 48/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 23/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/30, kterým se: 
- zvyšují výdaje o částku 354,00 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku  354,00 tis. Kč 

předloží 
rozpočtové opatření č. 23/2022 k projednání a ke schválení ZM dne 22.11.2022 
 

12.  Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2023 

(tisk R/31) 
 

Usn. č. R 49/11-22  
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2023 dle přílohy č. 1 tisku R/31, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši 158 128,15 tis. Kč 
- výdaje ve výši 228 128,70 tis. Kč 
- financování ve výši 70 000,05 tis. Kč 

souhlasí 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2027 dle přílohy č. 2 tisku R/31, 

navrhuje      
stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  
- POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, přijaté 

transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a udržování, položku 
5194 - věcné dary a položku 5492 -finanční dary, dle přílohy č.1 

- PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové příjmy a 
veškeré výdaje (vyjma položky 5171, 5194 a 5492), dle přílohy č.1, 

navrhuje    
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2023 změny schváleného 
rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

navrhuje     
stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2023 dle 
přílohy č. 3 tisku R/31 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2023, 

navrhuje 
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2023 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2023 do výše 500 tis. Kč, 
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navrhuje 
svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2023 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové 
skladbě a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům 
určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

navrhuje pověřit 
vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2022, kterým 
by byly provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby nedošlo k překročení 
jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a ukládá o provedeném 
rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i zastupitelstvo na jejich zasedání 
v lednu 2023, 

předloží 
zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2023 
včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2027 na jeho zasedání dne 
13. prosince 2022. 

 

Usn. č. R 50/11-22  
Rada města po projednání 

svěřuje  
tajemníkovi městského úřadu a starostovi města v souladu s §102 odst.3 zákona  
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schvalovat poskytování 
drobných věcných darů v hodnotě do 2.000 Kč, v rámci schváleného rozpočtu. 
 

13. Hospodaření s majetkem města – bytové záležitosti 

(tisk R/32) 
 

Usn. č. R 51/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
nájem obecního bytu č. 5, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 
1. MN…, LCh…, 
2. JM…, 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 52/11-22  
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 na 
dobu určitou 3 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 

14.  Hospodaření s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/33) 
 

Usn. č. R 53/11-22  
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění činností a služeb spojených s údržbou 
nemovitostí ve vlastnictví Města Kojetína a výkonu dalších práv a povinností ze dne 
18.12.2017, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., 
Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I -  Město, jako poskytovatelem, kterým dojde ke změně 
výše ceny za poskytované služby a změně Přílohy č. 2 smlouvy – Ceník prací a služeb, 
s účinností od 01.01.2023, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/33. 
 

Usn. č. R 54/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 4-2011, na poskytování úklidových služeb 
v budově Radnice, ze dne 08.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a společností Technis 
Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým 
dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 2 tisku R/33. 
 

Usn. č. R 55/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1-2013, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor budovy Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 3 tisku R/33. 
 

Usn. č. R 56/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2-2013, na poskytování úklidových služeb 
nájemních ploch v budově Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 4 tisku R/33. 
 

Usn. č. R 57/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 4-2012, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor domů DPS, ze dne 09.02.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 5 tisku R/33. 
 

15. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/34 a R/34A) 
 

Usn. č. R 58/11-22  
Rada města po projednání 
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souhlasí   
s prodejem ćástí 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.č. 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, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město do vlastnictví Měšťanského pivovaru Kojetín a.s., Kroměřížská 109, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 09842039, za cenu ve výši 1.200 Kč/m2+DPH, a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím - v tom geometrický plán, právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, 

předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2022.    
 

Usn. č. R 59/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
Žádost společnosti KAVYL s.r.o., se sídlem Mohelno 563, Mohelno, IČ49975358, o prominutí 
smluvní pokuty za porušení čl. 122 Smlouvy o dílo, ze dne 20.05.2020,  
doporučuje schválit  
prominutí smluvní pokuty ve výši 1.560.000 za porušení čl. 122 Smlouvy o dílo, ze dne 
20.05.2020, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 22.11.2022. 
 

16.  Návrh OZV 3/2022, kterou se mění OZV 1/2022 

(tisk R/35) 
 

Usn. č. R 60/11-22  
Rada města po projednání 
souhlasí  
s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2022, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Předloží ji k projednání 
ZM dne 22.11.2022. 
 

17.  Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

(tisk R/36) 
 

Usn. č. R 61/11-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, a navrhuje stanovit sazbu místního poplatku pro rok 2023 ve výši 790 Kč, 
předloží 
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
k projednání zastupitelstvu města dne 13.12.2022.  
 

18. Finanční záležitosti zřízených příspěvkových organizací 

(tisk R/46) 
 

Usn. č. R 62/11-22  
Rada města po projednání 
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schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na vydání knihy „Zapomenutí vojáci‘‘ ve výši  
50 000 Kč Městskému kulturnímu středisku p.o., náměstí Republiky 1033, dle žádosti 
příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/46, 

schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2022 na prezentaci města Kojetína v ručně malovaných 
cyklo mapách Přerovsko ve výši 34 000 Kč, Městskému kulturnímu středisku p.o., náměstí 
Republiky 1033, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/46. 
 

Usn. č. R 63/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
žádost Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, p. o., o navýšení příspěvku na provoz ke krytí 
nákladů na energie na rok 2022 a neschvaluje navýšení příspěvku, 

ukládá  
zajistit financování výdajů na energie v roce 2022 v rámci schváleného rozpočtu a zapojením 
prostředků rezervního fondu, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku 
R/46. 
 

19. Příkazní smlouva na investiční akci „Rekonstrukce chodníku na ulici Olomoucká“ 

(tisk R/37) 
 

Usn. č. R 64/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
- uzavření Příkazní smlouvy č. GHC/2022-11-19 na akci “Rekonstrukce chodníku na ulici 

Olomoucká – bezpečnost dopravy“, uzavírána mezi Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing.  Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a společností GHC regio s.r.o., 
se sídlem Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, IČ: 27790797, zastoupenou Ing. Alešem 
Calábkem, MBA, jednatelem společnosti za nabídkovou cenu 70 000Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy, 

- zplnomocnění společnosti GHC regio s.r.o., se sídlem Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc, 
IČ: 27790797 k zastupování před úřady, před orgány státní správy a dotační organizací, 
dotčenými v řízením v rámci administrace investiční akce „Rekonstrukce chodníku na ulici 
Olomoucká – bezpečnost dopravy“. 

 

20. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2021/2022 

(tisk R/38) 
 

Usn. č. R 65/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2021/2022; zprávu předloží k projednání ZM 
13.12.2022. 
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21. Termíny svatebních obřadů v roce 2023 

(tisk R/39) 
 

Usn. č. R 66/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2023: 
leden  21.01.2023 
únor  11.02.2023 
březen  18.03.2023 
duben  22.04.2023 
květen  20.05.2023 
červen  17.06.2023 
červenec 22.07.2023 
srpen  26.08.2023 
září  16.09.2023 
říjen  21.10.2022 
listopad 11.11.2023 
prosinec 09.12.2023 
doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hodin, 

schvaluje 
termíny konání vítání občánků: 
leden  28.01.2023 
březen  25.03.2023 
květen  13.05.2023 
červenec 15.07.2023 
září  02.09.2023 
listopad 25.11.2023 
 
 

22. Provoz Mateřské školy Kojetín 

(tisk R/40) 

 

Usn. č. R 67/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace, v termínu od 23.12.2022 
do 30.12.2022. 
 

23. Uzavření Školní jídelny Kojetín v průběhu vánočních prázdnin 

(tisk R/41) 
 

Usn. č. R 68/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, a to od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. 
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24. Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce plynové kotelny K3“ 

(tisk R/42) 
 

Usn. č. R 69/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2022-53 ze dne 04.04.2022 k investiční akci 
„Rekonstrukce plynové kotelny K3, ulice Nová v Kojetíně“, jehož předmětem je změna rozsahu 
prací na předmětné stavbě.  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 TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., 
IČ: 64608727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, 
prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 172 997,65 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 

25. Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Digitální úřední deska“ 

(tisk R/44) 
 

Usn. č. R 70/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2022 na akci „Digitální úřední deska“, mezi 
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a zhotovitelem 
TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, 
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti, za nabídkovou cenu 
473°093,52 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 
 

26. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/47) 

 

Usn. č. R 71/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 13.12.2022. 
 

27.  Smlouva o dodávce k akci NPO – dodávka IT vybavení 

(tisk R/48) 
 

Usn. č. R 72/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
- výběr dodavatele DC4 CZ, a.s., Hulínská 2352/28d, IČ: 29242681, na dodávku IT 

vybavení, robotických stavebnic a mobilního boxu na NTB, který byl doporučen hodnotící 
komisí, na základě výsledku posouzení výběrového řízení a hodnocení došlých nabídek, 
které se konalo 14. 10. 2022 od 12 hod. v ředitelně školy, 

- uzavření smlouvy o dodávce vybavení v rámci akce „NPO – učební pomůcky pro rozvoj 
informatického myšlení a digitálních kompetencí“, mezi objednavatelem Základní školou 
Kojetín, náměstí Míru 83, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 61985571, zastoupeným 
Mgr. Rudolfem Pavlíčkem – ředitelem školy a dodavatelem DC4 CZ, a.s., Hulínská 
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2352/28d, IČ: 29242681, za nabídkovou cenu 348 917,00 Kč bez DPH, 422 189,57 vč. 
DPH. 

 
 

28. Úpravy smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 

(tisk R/49) 
 

Usn. č. R 73/11-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření dodatku č.17 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, jehož předmětem je 
změna ceníků prací a služeb mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města 
a TECHNIS Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, 
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti, 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů a smlouvy o výpůjčce 
v souvislosti se zapracováním aktuálního zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a změny ceníku prací a služeb do smlouvy mezi Městem Kojetín, 
IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. 
Leošem Ptáčkem, starostou města a TECHNIS Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých 
hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou 
společnosti. 
 

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

29/A.  Provoz ZŠ náměstí Míru 83, Kojetín 
 

Usn. č. R 74/11-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, ve dnech 
08.12.2022 a 09.12.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r.  Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta města 2. místostarosta města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 25. listopadu 2022 


