
U S N E S E N Í 
  

z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 
hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/41) 
 
Usn. č. 
R 70/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 21.09., 
01.12. a 14.12. 2010. 
 
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/42) 
 
Usn. č. 
R 71/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009, 
08.12.2009, 30.03.2010, 22.06.2010, 21.09. a 14.12. 2010. 
 
4. Rozpracování usnesení ZM 
(tisk R/43) 
 
Usn. č. 
R 72/01-11 
Rada města po projednání 
ukládá vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín, Ing. Haně Večeřové, MSc., předložit na 
jednání RM 03/2011 vyhodnocení rozpočtového provizoria za období leden 2011. 
 
5. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/44) 
 
Usn. č. 
R 73/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2011. 
 
6. Návrh rozpočtu M ěsta Kojetína na rok 2011 
(tisk R/45) 
 
Usn. č. 
R 74/01-11 
Rada města po projednání 
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souhlasí s návrhem rozpočtu Města Kojetína na rok 2011 dle příloh č. 1 a 2 tisku R/45 
 příjmy 96.692,52 tis. Kč 

 výdaje 93.537,96 tis. Kč 

 financování 3.154,56 tis. Kč, 
bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 dle přílohy č. 3 tisku R/45, 
předloží návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 a 
2013 ke schválení zastupitelstvu města dne 25. 01. 2011  
 
7. Jmenování předsedů a členů komisí RM 
(tisk R/52) 
 
Usn. č. 
R 75/01-11 
Rada města po projednání 
jmenuje předsedy a členy následujících komisí RM: 
 
Komise pro otázky bydlení: 

1) František Řihošek – předseda 
2) Zbyněk Poupera  
3) Alois Motal 
4) Bc. Blanka Laboňová  
5) Ludmila Opluštilová   
6) Lucie Zlámalová, DiS. 
7) Jaroslav Hýbner  

      Tajemnice : Šárka Pospíšilová, DiS. 

Komise životního prostředí a zemědělství: 
1) Miroslav Kapoun  - předseda 
2) Tomáš Hála  
3) Antonín Výtiska   
4) Ing. Anna Acostová   
5) Stanislav Šobáň 
6) Jaroslav Drbal 
7) Ivana Krybusová 

      Tajemnice: Eliška Izsová 

Komise pro občanské záležitosti: 
1) PhDr. František Řezáč  - předseda 
2) Mgr. Ludmila Vranová  
3) Lenka Nikodýmová  
4) Františka Drbalová  
5) Jana Filípková, DiS. 

      Tajemnice:Jarmila Vašíčková, DiS. 

Komise školství a kultury: 
 1)  Mgr. Rudolf Pavlíček   - předseda 
 2)   Mgr. Olga Odehnalová 

3) Mgr. Ivana Krčmařová 
4) Mgr. Jaroslav Šiška 
5) Mgr. Květoslava Švédová 
6) p. Petr Vacek 



 3 

7) p. Hana Svačinová  
8) p. Marie Beránková 

      Tajemnice: Bc. Hana Rohová 

Komise pro poskytování dotací: 
1) Ing. Milada Šigutová  - předseda 
2) Ing. Pavlína Peřinová  
3) Zdeněk Novák  
4) Evanžin Roman  
5) Miloslav Oulehla 

      Tajemnice: Ing. Hana Večeřová, MSc. 

Komise pro komunitní plánování a péče o rodinu 
1) Mgr. Eva Pěchová  - předseda 
2) Rostislav Kolmačka 
3) Radka Michálková  
4) Lenka Vargová  
5) Bc. Blanka Laboňová  
6) Helena Gračková   
7) Marie Nakládalová 
8) Jana Krejsová  
9) Jiřina Páleníková  
10) Michaela Tejchmanová  
11) MUDr. Jana Palmašová 

      Tajemnice: Bc. Alice Přehnalová 

Komise pro vyhlášení nejlepších sportovců 
1) Zdeněk Novák  - předseda 
2) Ing. Jaroslav Bělka  
3) Kateřina Poláková  
4) Mgr. Rudolf Pavlíček 
5) Evanžin Roman  
6) Miloslav Oulehla  

      Tajemnice: Michaela Daňková, 
 
ukládá předsedům komisí RM předložit na jednání RM 03/2011 plány činností komisí na rok 
2011. 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/46)  
 
Usn. č. 
R 76/01-11 
Rada města po projednání 
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 7095, ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 120 m2, ul. Rumunská, (žadateli jsou m. L.R.D. …), dle důvodové 
zprávy R/46, 
ukládá finančnímu odboru, oddělení správy majetku, informovat žadatele o koupi pozemku 
p.č. 7095, ostatní plocha a obyvatele bytového domu na ul. Rumunská č.p.1178 o stanovisku 
RM k odprodeji výše uvedeného pozemku. 
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Usn. č. 
R 77/01-11 
Rada města po projednání 
 schvaluje „Dodatek č. 1“ k Řádu veřejného pohřebiště, vydaného dne 28.06.2002 v souladu 
s ustanovením  § 102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 16 odst. 1 a ustanovení § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje provoz veřejných pohřebišť 
v obci Kojetín I – Město a obci Kojetín III – Kovalovice, dle důvodové zprávy R/46. 
 
Usn. č. 
R 78/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o požadavku společnosti Technis Kojetín s.r.o. o bezúplatný 
převod části dlouhodobého drobného hmotného majetku (DDHM) umístěného v objektu 
Polikliniky, který se dá využít při správě a úklidu Polikliniky, dle důvodové zprávy  R/46, 
ukládá oddělení správy majetku FO Města Kojetína, připravit na jednání RM dne 09.02.2010  
návrh smluvního vztahu k dořešení dané problematiky. 
 
Usn. č. 
R 79/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor a služeb s pronájmem spojených, 
užívaných společností KAPPA HELP Přerov, v objektu Polikliniky Kojetín, z rozpočtu Města 
Kojetína na rok 2011, v očekávané roční výši 25.764,- Kč, včetně DPH,  a to v souladu 
s usnesením RM č. 1290/05-09, ze dne 27.05.2009. 
 
Usn. č. 
R 80/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje změny v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor na Poliklinice Kojetín, 
dle požadavku MUDr. Michla, dle stanoviska oddělení správy majetku FO - viz příloha č. 4 
tisku R/46. 
 
Usn. č. 
R 81/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje  změnu v nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor na Poliklinice Kojetín, 
České průmyslové zdravotní pojišťovny, Ostrava, v rozsahu navrženém oddělením správy 
majetku FO, dle přílohy č. 4 tisku R/46. 
 
Usn. č. 
R 82/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o žádosti PaedDr. et Bc. Strykové o posouzení výše nákladů 
spojených s nájmem nebytových prostor v objektu Polikliniky dle důvodové zprávy R/46. 
 
Usn. č. 
R 83/01-11 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí žádost MUDr. Horákové o provedení změn v předloženém návrhu nájemní 
smlouvy na nebytové prostory v objektu Polikliniky Kojetín, 
trvá na původním textu nájemní smlouvy s uvedenou výší nájemného a nákladů služeb 
s nájmem spojených. 
 
9. Nakládání s majetkem města – mandátní smlouva 
(tisk R/47) 
 
Usn. č. 
R 84/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření „Mandátní smlouvy k zajištění výkonu správy nemovitostí města 
Kojetína“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město 
a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 34 Kojetín, kdy 
předmětem smlouvy je obstarávání správy specifikovaných nemovitostí za úplatu, dle předem 
dohodnutých podmínek. 
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/48) 
 
Usn. č. 
R 85/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu m.  Z.J.Š. …, 
trvá  na neprodleném vyklizení a předání bytu č. 8, Masarykovo náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město, m. Z.J.Š. … 
 
11. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/49) 
 
Usn. č. 
R 86/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí sdělení p. V.M. …a p. I.L. …, o vrácení pozemku v náhradním užívání parc. 
č. 6752, orná půda, o výměře 590 m2, v k.ú. Kojetín, 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6752, orná půda, o výměře 
cca 383 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem zemědělského obhospodařování. 
 
Usn. č. 
R 87/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem p. A.N. …, k 31.12.2010, 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 88/01-11 
Rada města po projednání 
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souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5742/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 1 m2, v k.ú. Kojetín, Moravskému lihovaru Kojetín, a.s., Padlých hrdinů 927/865, 
Kojetín, Kojetín I – Město, za účelem umístění reklamních hodin, 
v případě, že po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění záměru města nebudou občany podány 
žádná vyjádření k tomuto oznámení (námitky k pronájmu části pozemku, apod.) 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 5742/1, ostatní plocha, o výměře 
cca 1 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem umístění reklamních hodin, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a Moravským lihovarem Kojetín, a.s., 
Padlých hrdinů 927/865, Kojetín, Kojetín I – Město, dle důvodové zprávy tisku R/49.   
 
12. Pronájem reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení 
 
Usn. č. 
R 89/01-11 
Rada města po projednání 
pověřuje finanční odbor, oddělení správy majetku, uzavíráním smluv o pronájmu reklamních 
ploch na sloupech veřejného osvětlení, s účinností od 01.07.2010. 
 
13. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM Kojetín  
(tisk R/53) 
 
Usn. č. 
R 90/01-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s výší odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a dalších peněžitých plnění 
neuvolněným členům ZM Kojetín a členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
města Kojetína, s účinností od 01.01.2011, dle důvodové zprávy tisku R/53,  
předloží k projednání ZM 01/2011. 
 
14. Návrh mandátní smlouvy č. 11/2010 na zpracování monitorovacích zpráv po dobu 
udržitelnosti projektu „Kojetín – rekonstrukce míst ních komunikací Hanusíkova, Čs. 
Legií a Dudíkova“ 
(tisk R/50) 
 
Usn. č. 
R 91/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zpracování monitorovacích zpráv po dobu 
udržitelnosti projektu „Kojetín – rekonstrukce místních komunikací Hanusíkova, Čs. Legií a 
Dudíkova“ mezi mandantem Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a mandatářem BM asistent 
s.r.o., Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem jednatelem 
společnosti. 
 
15. Návrh mandátní smlouvy č. 12/2010 na zpracování monitorovacích zpráv po dobu 
udržitelnosti projektu „Víceú čelová multimediální učebna“ 
(tisk R/51) 
Usn. č. 
R 92/01-11 
Rada města po projednání 
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schvaluje uzavření mandátní smlouvy na zpracování monitorovacích zpráv po dobu 
udržitelnosti projektu „Víceúčelová multimediální učebna“ mezi mandantem Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – 
starostou města a mandatářem BM asistent s.r.o., Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, 
zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem jednatelem společnosti. 
 
16. Návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě  č. 95/2009 ze dne 18.06.2009 „Zateplení 
domova s pečovatelskou službou Dr. E. Beneše, Kojetín“ 
(tisk R/57) 
 
Usn. č. 
R 93/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje předloženou nabídku na zajištění poradenských služeb při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení v rámci projektu „Zateplení domova s pečovatelskou službou Dr. E. 
Beneše, Kojetín“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I-Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a IPI v.o.s., Strojírenská 34, 591 
01 Žďár nad Sázavou, zastoupená Jiřím Novotným, jednatelem společnosti. Cena 
poradenských služeb při realizaci zadávacího řízení celkem činí 35.000,- Kč bez DPH. 
 
17. Změny a doplňky povodňového plánu 
(tisk R/56) 
 
Usn. č. 
R 94/01-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s provedením změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust § 78 zák. 
č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách), 
pověřuje tajemnici povodňové komise zaslat změny a doplňky povodňového plánu Města 
Kojetín, na Magistrát města Přerova, odbor zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 
odvolává Ing. Mojmíra Haupta – starostu města Kojetín ve funkčním období 2006 - 2010 

z funkce předsedy povodňové komise RM Kojetín 
     Ing. Jiřího Šírka – místostarostu města Kojetín ve funkčním období 2006 – 2010 

z funkce místopředsedy povodňové komise RM Kojetín, 
jmenuje Ing. Jiřího Šírka – starostu města Kojetín ve funkčním období 2010 - 2014, předsedu 

povodňové komise RM Kojetín, 
                Ing. Ilonu Kapounovou - místostarostku města Kojetín ve funkčním období 2010 – 

2014, místopředsedkyní povodňové komise 
ppor. Ing. Mirosalava Charváta – velitele PS Kojetín, Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje,(dále jen HZS), územní odbor Přerov, Kroměřížská 202, 
Kojetín, členem povodňové komise RM Kojetín. 

 
18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím – Výroční zpráva o poskytování informací 
(tisk R/54) 
 
Usn. č. 
R 95/01-11 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2010, dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
19. Změna organizační struktury M ěÚ Kojetín ke dni 01.02.2011 a ke dni 01.04.2011 
(tisk R/55) 
 
Usn. č. 
R 96/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Kojetín ke dni 01.02.2011 a ke dni 
01.04.2011, dle přílohy č. 2 a 3 Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín. 
 
20. Zabezpečení úklidu budovy radnice 
(tisk R/55A) 
 
Usn. č. 
R 97/01-11 
Rada města po projednání 
schvaluje zabezpečení úklidu budovy radnice, Masarykovo 20, Kojetín,  společností  Technis 
Kojetín, spol s r.o., se sídlem Kojetín, Kojetín I – Město, Padlých hrdinů 638, IČ 64608727, 
s účinností  od  01.04.2011, 
schvaluje organizační změnu - převod části činnosti, spočívající v personálním zajištění 
úklidu  budovy radnice, Masarykovo nám. 20, Kojetín,  z Města Kojetína, se sídlem Kojetín, 
Kojetín I – Město, Masarykovo náměstí 20, IČ 00301370, na společnost  Technis Kojetín, 
spol s r.o., se sídlem Kojetín, Kojetín I – Město, Padlých hrdinů 638, IČ 64608727 ke dni 
01.04.2011, 
 schvaluje  změnu organizační struktury MěÚ Kojetín   ke dni 1.04.2011 dle přílohy č. 2 a   3 
Organizačního řádu,  
ukládá tajemnici MěÚ Kojetín zabezpečit realizaci kroků potřebných k převodu části činnosti 
Města Kojetína, spočívající v personálním zajištění úklidu budovy radnice, Masarykovo nám. 
20, Kojetín,  na společnost Technis Kojetín, spol. s r.o., ke dni  01.04.2011. 
 
21. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Kojetín 
(tisk R/58) 
 
Usn. č. 
R 98/01-11 
Rada města po projednání 
vyřazuje na návrh konkurzní komise z konkursního řízení uchazeče, který nesplnil 
podmínky dané § 3 písm. b) Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisí dle tisku R/58,  
pověřuje zastupováním ředitele Školní jídelny, příspěvkové organizace, s účinností od 
01.01.2011 do doby jmenování nového ředitele,  pí Soňu Pospíšilovou, ekonomku Školní 
jídelny Kojetín, přísp. organizace, 
stanovuje  pí Soně Pospíšilové, s účinností od 01.01.2011 do doby jmenování nového ředitele 
Školní jídelny Kojetín, přísp. organizace, příplatek za vedení dle tisku R/58. 
 
22. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetínem 
k 01.01.2011 a 01.02.2011 
(tisk R/59) 
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Usn. č. 
R 99/01-11 
Rada města po projednání 
stanovuje platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín s účinností 
od 01.01.2011, dle tisku R/59. 
 
23. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM 
 
23/D. Žádost o odvedení dešťových vod z pozemku  
 
Usn. č. 
R 100/01-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace starosty města k žádosti M.Š. o odvedení dešťových vod 
z pozemku p.č. 5748 v k.ú. Kojetín, ze dne 06.12.2010. 
 
23/F. Výběrové řízení na strážníka Městské policie Kojetín 
 
Usn. č. 
R 101/01-11 
Rada města po projednání 
ukládá starostovi města vypsat výběrové řízení na strážníka Městské policie Kojetín, 
v termínu do 31.01.2011. 
 
 
   
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r                                              Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 starosta města                                                                              místostarostka města  
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková       
V  Kojetíně dne 12. ledna 2011  


