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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 14606/2022-ST/Dan 
Spis č. 1282/2022 

 

 

USNESENÍ 
 

z 6. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 13. prosince 2022, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  

(tisk R/51) 
 

Usn. č. R 76/12-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 25/2022 

(tisk R/52) 
 

Usn. č. R 77/12-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí  
informaci o rozpočtovém opatření č. 24/2022, které bylo provedeno na základě pověření dle 
usnesení zastupitelstva č. Z18/10-22. Rozpočtovým opatřením č. 24/2022 bylo provedeno 
přijetí a poskytnutí průtokového transferu pro DDM Kojetín p.o., kterými se: 

- zvyšují příjmy o částku 1 159,91 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku 1 159,91 tis. Kč 

 

Usn. č. R 78/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 25/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/52, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku 90,20 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku 90,20 tis. Kč 

 

3. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2023 

(tisk R/53) 
 

Usn. č. R 79/12-22  
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/53, 
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schvaluje 
plány oprav a investic k čerpání finančních prostředků z investičního fondu na rok 2023 a 
k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na rok 2023 dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/53. 
 

4. Návrh upraveného rozpočtu Města Kojetína na rok 2023 

(tisk R/54) 
 

Usn. č. R 80/12-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
změnu návrhu rozpočtu města Kojetína na rok 2023, oproti návrhu projednanému Radou 
města Kojetína usn. č. R 49/11-22. 

souhlasí 
se změnou návrhu rozpočtu města Kojetína na rok 2023 dle přílohy č. 1 tisku R/54, který 
zahrnuje: 

- příjmy ve výši   158 196,02 tis. Kč 
- výdaje ve výši   227 561,70 tis. Kč 

- financování ve výši    69 365,68 tis. Kč 

souhlasí 
se změnou návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2027 dle přílohy č. 2 tisku 
R/54, 

navrhuje      
změnu 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, dle přílohy č.1, 

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

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. 
 

5. Hospodaření s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/55, R/55A a R/55B) 
 

Usn. č. R 81/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 6, 7, 8, 9 a 10, o celkové výměře cca 
69,10 m2, ve  II. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského vybavení, která je 
součástí pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 6. května, to vše 
v k.ú. Kojetín, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, jako prostor sloužících k podnikání, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, 
výši nájemného 608,47 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, v případě zájemce, 
který je plátcem DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

Usn. č. R 82/12-22  
Rada města po projednání 



   3/10 

schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 11, o celkové výměře cca 17,65 m2, ve  II. 
nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského vybavení, která je součástí 
pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 6. května, to vše v k.ú. 
Kojetín, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, jako prostor sloužících k podnikání, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, 
výši nájemného 608,47 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, v případě zájemce, 
který je plátcem DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

Usn. č. R 83/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, IČ:70885940, jako půjčitelem, a Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:00301370, jako vypůjčitelem, 
kdy předmětem smlouvy je výpůjčka prostor v budově požární stanice na ulici Kroměřížská 
202, která je součástí pozemku parc. č. 586, a v budově garáží s přístavbou bez č.p., která je 
součástí pozemku parc. č. 2272, to vše v k.ú. Kojetín, v majetku České republiky, na dobu 
určitou od 01.01.2023 do 31.12.2030, a to ve znění dle přílohy č. 4 tisku R/55. 
 

Usn. č. R 84/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o nájmu prostor a zařízení tepelného hospodářství, ze dne 
17.10.2017, kterým se Příloha č.1 smlouvy v části specifikace kotelny „KT 3 kotelna NPK 
NOVÁ“ nahrazuje novým zněním dle důvodové zprávy tisku R/55A. 
 

Usn. č. R 85/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem obecního bytu č. B3, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – 
Město, žadatelce o nájem obecního bytu BK…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 
výši smluvního měsíčního nájemného 74,73 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. 
 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/56 a R/56A) 
 

Usn. č. R 86/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
povinný“ a společností Accolade CZ 66, s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, 
186 00, Praha 8, IČ 11986131, DIČ CZ699003944 jako „Budoucí oprávněný“. Pozemek p.č. 
5747/1 a 5748/1, oba ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
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pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou dopravního napojení a inženýrské sítě pro nový 
podnikatelský areál.  
 

Usn. č. R 87/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Výstavba chodníků na ul. Padlých hrdinů, Kojetín“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nájemce či budoucí oprávněný“ a Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 60609460, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným 
majetkem Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, Olomouc, IČO: 70960399 jako „pronajímatel 
či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je dotčení části pozemku p.č. 
5671/2 a 5671/3, oba ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, výstavbou chodníků. 
 

Usn. č. R 88/12-22  
Rada města po projednání 

souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků p.č. 603/2, p.č. 603/11 a p.č. 5749, vše ostatní 
plocha o celkové výměře cca 1555m2, které bude upřesněno geometrickým plánem po 
realizaci stavby, 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 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.  
 

7. Finanční záležitosti příspěvkových organizací 

(tisk R/57, R/57A a R/57 B) 

 

Usn. č. R 89/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
změnu odpisového plánu Centra sociálních služeb, náměstí Dr. E. Beneše, p. o., na rok 2022, 
dle důvodové zprávy a příloh tisku R/57. 
 

Usn. č. R 90/12-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (krouhače) nad rámec schváleného rozpočtu 
Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizací, IČO 70946957 se sídlem Hanusíkova 283, 752 
01 Kojetín, ve výši 42.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/57A. 
 

Usn. č. R 91/12-22  
Rada města po projednání 

souhlasí 
s použitím fondu investic Mateřské školy Kojetín, p. o., k navýšení peněžních prostředků 
určených na financování údržby a oprav majetku – oprava hracích prvků na zahradách, dle 
žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/57B, 
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schvaluje 
změnu závazného ukazatele mzdových nákladů (účtová skupina 52 – osobní náklady)  
o 5 000 Kč v rámci schváleného rozpočtu, Mateřské škole Kojetín, p.o., Hanusíkova ul. 10, 
IČ:70932590. 
 

8. Návrh na úpravu poskytnuté dotace ZO ČZS Kojetín 

(tisk R/58) 
 

Usn. č. R 92/12-22  
Rada města po projednání 

souhlasí  
se změnou termínu čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01,  
IČ 60781980, dle důvodové zprávy tisku R/58, 

souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 
26.9.2022 mezi Městem Kojetín, 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/58, 

předloží 
návrh na posun termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace k projednání zastupitelstvu 
města na jeho zasedání dne 13.12.2022. 
 

9. Změna smlouvy o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť 

(tisk R/59) 
 

Usn. č. R 93/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření DODATKU č.3 ke Smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť ze dne 
16.12.2020, 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/59. 
 

Usn. č. R 94/12-22  
Rada města po projednání 

ukládá 
finančnímu odboru, ve spolupráci s Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako poskytovatelem služeb, navrhnout koncepční řešení k zajištění smluvních 
povinností ze Smlouvy o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť v plném rozsahu a k 
odstranění zjištěných nedostatků, a o výsledku informovat RM v termínu do 03/2023. 
 

10. Aktualizace smlouvy o investičním úvěru od České spořitelny a.s. 

(tisk R/60) 
 

Usn. č. R 95/12-22  
Rada města po projednání 

souhlasí  
s uzavřením Dodatku č.3, ke smlouvě o úvěru č. 0633153189/LCD ze dne 1.2.2021, mezi 
Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782, 
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jako věřitelem a Městem Kojetín, Masarykovo nám.20, Kojetín, IČ 00301370, jako dlužníkem, 
dle přílohy tisku R/60, 

předloží  
k projednání zastupitelstvu města 13.12.2022. 
 

11.  Vnitřní předpis 5/2022 Směrnice pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí 

(tisk R/61) 
 

Usn. č. R 96/12-22  
Rada města po projednání 

stanovuje 
pravidla pro přijímání a vyřizování petic v souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2022 - Směrnice 
pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí. 
 

12.  Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/62) 
 

Usn. č. R 97/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru JK…, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí finančních nákladů 
vydání výtvarného kalendáře Tvůrčí skupiny Signál 64 pro rok 2023.     
 

13. Návrh volby předsedů a členů výborů zastupitelstva města  

(tisk R/63) 
 

Usn. č. R 98/12-22  
Rada města po projednání 

doporučuje 
zastupitelstvu města zvolit 
- předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
Ing. Ilona Veverková 

- členy Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
Veronika Janečková 
Martin Barták 
Ing. Martin Berčík 
Mgr. Kristýna Odložilíková 

doporučuje 
zastupitelstvu města zvolit 
- předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
Ladislav Šťastník  
- další členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
Pavel Chovanec 
Ing. Jan Polách 
Ing. Martin Smutek 
Mgr. Monika Kantorová 

doporučuje 
zastupitelstvu města zvolit 
- předsedu Osadního výboru Popůvky 
Bc. Jiří Hübner 
- další členy Osadního výboru Popůvky 
Marián Rusňák 
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Jan Krejsa 

doporučuje 
zastupitelstvu města zvolit 
- předsedu Osadního výboru Kovalovice 
Petra Skřipcová 

- další členy Osadního výboru Kovalovice 
Pavel Kusák 
Ing. Mojmír Večerka 
 

14.  Jmenování předsedů a členů komisí rady města 
(tisk R/64) 
 

Usn. č. R 99/12-22  
Rada města po projednání, 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

revokuje 
usnesení č. R 28/11-22 z 02.11.2022, 

zřizuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení)  
- 8 člennou komisi školství,  
- 7 člennou komisi životního prostředí,  
- 4 člennou komisi bezpečnosti a prevence kriminality, 
- 9 člennou komisi pro poskytování dotací  
- 10 člennou povodňovou komisi,  

jmenuje 
s účinností od 01.01.2023 
předsedu Komise školství RM 
- Mgr. Rudolf Pavlíček 
členy Komise školství 
- Mgr. Jiří Isakidis 
- Mgr. Ivana Krčmařová 
- Mgr. Hana Rohová 
- Mgr. Květa Švédová 
- Mgr. Josef Plesník 
- Mgr. Mojmír Přikryl 
- Mgr. Jana Hrušáková, 

jmenuje 
s účinností od 01.01.2023 
předsedu Komise životního prostředí RM 
- Jaroslav Minařík 
členy Komise životního prostředí a zemědělství 

- Ladislava Minaříková 
- Martina Krybusová 
- Petr Dostálík 
- Bc. Antonín Výtiska 
- Ing. Jaroslav Bělka 
- Jaroslav Drbal, 

jmenuje 
s účinností od 01.01.2023 
předsedu Komise bezpečnosti a prevence kriminality 
- Bc. Jiří Hübner 
členy Komise bezpečnosti a prevence kriminality 
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- Vojtěch Dvořák 
- František Kraváček 
- Bc. Luboš Kočička, 

jmenuje 
s účinností od 01.01.2023 
předsedu Komise pro poskytování dotací 

- Jiří Petružela 
členy Komise pro poskytování dotací 
- Alena Koldová 
- Patrik Janeček 
- Ing. Martin Berčík 
- Vít Charvát 
- Marek Ševeček 
- František Krejčiřík 
- Ing. Leoš Ptáček 
- Ing. Jaroslav Bělka, 
v souladu s ustanovením § 78, odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

jmenuje 
s účinností od 01.01.2023 
předsedu Povodňové komise 
- Ing. Leoš Ptáček 
členy Povodňové komise 
- Arnošt Petružela 
- Ing. Jaroslav Bělka 
- Bc. Dušan Ševčík (PČR, OO Kojetín) 
- Ing. Miroslav Charvát (HZS) 
- Ing. Martin Jurečka (Povodí Moravy, s.p.) 
- Mgr. Adrian Jiřík (MP Kojetín) 
- Ing. Vlastimil Psotka (TECHNIS Kojetín spol. s r.o.) 
- Tomáš Stavinoha (JSDH Kojetín). 
 

15. Stanovení odvodu do sociálního fondu v letech 2023-2026 

(tisk R/65) 
 

Usn. č. R 100/12-22  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
že zaměstnavatel Město Kojetín v souladu s ustanovením § 225 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a za 
přiměřeného využití ustanovení vyhlášky Ministerstva financí 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb zřídilo a vytváří Sociální fond, a hospodaří s nimi podle pravidel 
stanovených vnitřním předpisem, 

doporučuje  
zastupitelstvu města schválit příděl, kterým je tvořen Sociální fond Města Kojetína, ve 
volebním období 2023-2026, ve výši 3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a 
náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost. 
 

16. Termínový a obsahový plán jednání rady města na rok 2023 

(tisk R/66) 
 

Usn. č. R 101/12-22  
Rada města po projednání 
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schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2023. 
 

17.  Termínový a obsahový plán jednání zastupitelstva města na rok 2023 

(tisk R/67) 
 

Usn. č. R 102/12-22  
Rada města po projednání 

doporučuje  
zastupitelstvu města schválit termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva Města Kojetína 
na rok 2023. 
 

18. Vymezení pozemků určených k náhradní výsadbě dřevin a keřů v Kojetíně 

(tisk R/68) 
 

Usn. č. R 103/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
užití pozemků parc.č. 4414/7,1341/16, 4916/1, 5682/3, 6314/5 v katastrálním území Kojetín a 
parc.č. 212/2 v katastrálním území Kovalovice u Kojetína pro náhradní výsadbu stromů a keřů, 
a pozemků parc.č. 238/1 a 238/2 v katastrálním území Popůvky u Kojetína (bývalá skládka) 
k náhradní výsadbě pouze keřů.   
 
 

19. Příkazní smlouva Rekonstrukce chodníků v ulici Přerovská a Komenského náměstí 

(tisk R/69) 
 

Usn. č. R 104/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje 
- uzavření Příkazní smlouvy č. GHC/2022-11-20 na akci “Rekonstrukce chodníků na ulici 

Přerovská a Komenského náměstí– Rozvoj městské mobility“, 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 
134 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 chodníků na ulici 
Přerovská a Komenského náměstí – Rozvoj městské mobility“. 
 

20. Plnění usnesení Rady města Kojetína  

(tisk R/70) 
 

Usn. č. R 105/12-22  
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Rady města Kojetína k 13.12.2022. 
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21. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

21/A.  Návrh na vyřazení majetku  
 

Usn. č. R 107/12-22  
Rada města po projednání 

schvaluje  
- vyřazení majetku DHM – účet 022, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 

23.11.2022, 
- vyřazení majetku DHM – účet 021 a účet 022, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze 

dne 12.12.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta města 2. místostarosta města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 19. prosince 2022 


