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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 852/2023-ST/Dan 
Spis č. 1282/2022 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 7. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 11. ledna 2023, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

1. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2023  

(tisk R/72) 
 

Usn. č. R 108/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2023 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/72, kterým se: 
- zvyšují příjmy o částku 109,96 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku 944,37 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku 834,41 tis. Kč 
 

2. Hospodaření s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/73 a R/73A) 
 

Usn. č. R 109/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem 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, JT…, jako prostor sloužících k podnikání, za podmínek nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 608,47 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem nebytových 
prostor, za účelem provozování výživového poradenství a nutričního klubu. 
 

Usn. č. R 110/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 27.04.2022 mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a  
JT…, jako nájemcem, dohodou k 31.01.2023. 
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Usn. č. R 111/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
pronájem 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, ŽP…, jako 
prostor sloužících k podnikání, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 608,47 
Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem nebytových prostor, za účelem poskytování 
kosmetických služeb. 
 

Usn. č. R 112/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení Smlouvy o nájmu uzavřené dne 02.02.2022 mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a MV…, jako nájemcem, dohodou 
k 31.01.2023. 
 

Usn. č. R 113/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení Smlouvy o výpůjčce – v úplném znění uzavřené dne 25.10.2022 mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako půjčitelem, a spolkem KAPPA-
HELP, z.s., Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, IČ:66743192, a společností Člověk v tísni, 
o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha2-Vinohrady, pobočka Litovelská 14, 779 00 Olomouc, 
IČ:25755277, společně jako vypůjčitel, výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce.   
 

3. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/74 a R/74A) 
 

Usn. č. R 114/01-23  
Rada města po projednání 

souhlasí   
se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. st. 455/2 o výměře 110m2, p.č. st. 455/7 o 
výměře 171m2 a p.č. st. 455/8 o výměře 85m2, vše zastavěná plocha a nádvoří – společný 
dvůr, 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 800 Kč/m2+DPH a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím.  
 

Usn. č. R 115/01-23  
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, 

předloží 
k projednání zastupitelstvu města 01/2023. 
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Usn. č. R 116/01-23  
Rada města po projednání 
schvaluje  

uzavření Dodatku č.11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 02/2012 uzavřené dne 
18.01.2012, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a 
TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 
64608727, s účinností od 01.01.2023, kterým se zvyšuje cena tepelné energie z 1.045Kč/GJ 
na 1.320Kč/GJ. 
 

Usn. č. R 117/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Výstavba přechodů pro chodce v městě 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, 779 00 Olomouc, IČO: 70960399 jako 
„pronajímatel či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je dotčení části 
pozemku p.č. 5759/4, ostatní plocha-ostatní komunikace a p.č. 5719/1 ostatní plocha-silnice, 
v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, výstavbou přechodů pro chodce v ul. 
Palackého a Vyškovská. 
 

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

(tisk R/75) 
 

Usn. č. R 118/01-23  
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 
a R26/11-22, za období od 07.09.2022 do 31.12.2022. 
 

5. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2023 

(tisk R/76) 
 

Usn. č. R 119/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
zřízeným příspěvkovým organizacím jejich účetní odpisové plány na rok 2023, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/76, 

bere na vědomí  
vyřazení pračky v rámci inventarizace majetku Školní jídelny Kojetín, Hanusíkova 10 p. o.,  
(inventární číslo 714320028/M124) dle důvodové zprávy a příloh tisku R/855. 
 

6. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/77) 
 

Usn. č. R 120/01-23  
Rada města po projednání 
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schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 31.01.2023. 
 

7. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 36 DPS J. Peštuky 1322“ 

(tisk R/78) 
 

Usn. č. R 121/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 36. v objektu DPS J. Peštuky 
čp. 1322 v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, 
starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 
638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou 
společnosti za nabídkovou cenu 484 800,59 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 

8. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 3 DPS Dr. E. Beneše 3“ 

(tisk R/79) 
 

Usn. č. R 122/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 3. v objektu DPS E. Beneše 
čp.3 v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou 
města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za 
nabídkovou cenu 371 602,57 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 

9. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

(tisk R/80) 
 

Usn. č. R 123/01-23  
Rada města po projednání 

bere na vědomí 
Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2022, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dle přílohy tisku R/80. 
 

10.  Instalace krátkých příčných prahů na místní komunikaci 

(tisk R/81) 
 

Usn. č. R 124/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
umístění dopravního zařízení Z12 – dvou kusů krátkých příčných prahů na místní komunikaci 
IV. třídy č. 9d) na ulici Svatopluka Čecha v Kojetíně, před budovou Základní školy Svatopluka 
Čecha.  
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11. Příkazní smlouva s pořizovatelem „Změny č. 1 územního plánu města Kojetín“ 

(tisk R/82) 
 

Usn. č. R 125/01-23  
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy pro výkon územně plánovací činnosti „Pořizování Změny č.1 
územního plánu města Kojetín“, jejímž předmětem je zajištění kvalifikovaného výkonu územně 
plánovací činnosti při pořizování územního plánu, mezi příkazcem Městem Kojetínem, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a příkazníkem, Ing. arch. Alešem Palackým, se sídlem 
ulice Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava,  IČ 13646648, za celkovou cenu 152 460 Kč s DPH. 
 

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

 

Usn. č. R 126/01-23  
Rada města po projednání 

ukládá  
Městskému úřadu Kojetín vyvěsit na budově radnice, Masarykovo náměstí 20, stále vlajku 
města Kojetína, České republiky a Evropské unie. Technické řešení navrhne 1. místostarosta 
Arnošt Petružela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r.  Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta města 2. místostarosta města 
 
 
 
  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 18. ledna 2022 


