
U S N E S E N Í 
  

z 9. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 2. března 2011, v 14:00 
hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/79) 
 
Usn. č. 
R 147/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 08.09.2010, 
25.01.2011 a 09.02.2011. 
 
3. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za 
rok 2010 
(tisk R/80) 
 
Usn. č. 
R 148/03-11 
Rada města po projednání 

  souhlasí se závěrečnou zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína 
a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetínem za rok 2010, dle důvodové zprávy 
tisku R/80. 

 
4. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 1/2011 
(tisk R/81) 
 
Usn. č. 
R 149/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 dle přílohy tisku R/81, které zahrnuje 

� Výdaje ve výši     40,00 tis. Kč 
� Příjmy ve výši   123,10 tis. Kč 
� Financování ve výši  -83,10 tis. Kč 

 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/82) 
 
Usn. č. 
R 150/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje odstranění nesprávnosti zápisu uvedeného v katastru nemovitostí v k.ú. Křenovice 
u Kojetína u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov , kde je na 
listu vlastnictví č. 427 zapsáno vlastnictví k id. 1/594 pozemků parc. č. 774, 792/1, 792/2, 
792/3, 794, 806, 813/1, 813/2, 814, 815 a 864, vše pozemky ve zjednodušené evidenci - 
parcely původ pozemkový katastr, ve vlastnictví dnes již neexistujícího MNV Kojetín, ve 
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prospěch původního vlastníka - obce Stříbrnicko, formou souhlasného prohlášení dle 
důvodové zprávy k tisku R/82. 
 
Usn. č. 
R 151/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčený pozemek: p. č. 6335, ostatní 
plocha vše k. ú. Kojetín, na LV č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, bude zatížen 
pokládkou kabelového vedení N. Uvedené zařízení je součástí stavby: „Kojetín-P.-připojení 
NNv, NNk.“ 
 
Usn. č. 
R 152/03-11 
Rada města po projednání 
nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 305, zahrada o výměře cca 15 
m2 a části pozemku p.č. st. 304, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 18 m2, ve vlastnictví 
města Kojetína, vše k.ú. Kovalovice  u Kojetína, LV 10001, dle důvodové zprávy k tisku 
R/82. 
 
6. Přehled nemovitostí – budovy Města Kojetína a jejich využití 
(tisk R/83) 
 
Usn. č. 
R 153/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o přehledu nemovitostí (budov) v majetku Města Kojetína a jejich 
využití, dle přílohy tisku R/83. 
 
7. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/84) 
 
Usn. č. 
R 154/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí přechod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy uzavřené dne 
01.11.1996, ve znění pozdějších dodatků,  mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, a p. L.P. …, na p. H.P. …, dle důvodové zprávy tisku R/84. 
 
Usn. č. 
R 155/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje návrh na výši nájemného v bytě na náměstí Míru 83, Kojetín, Kojetín I – Město, 
s platností od 01.05.2011, dle důvodové zprávy tisku R/84. 

 
Usn. č. 
R 156/03-11 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí podanou výpověď z nájmu parkovacího místa č. 11 v garážovém stání domu 
č.p. 1309 ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcem p. P.K. …, k 28.02.2011, 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 157/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí podanou výpověď z nájmu parkovacího místa č. 4 v garážovém stání domu 
č.p. 1309 ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci J.I.S. …, k 28.02.2011, 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 158/02-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetína pronajmout parkovací místo č. 4 
v garážovém stání domu č.p. 1309 ve Sladovní ulici, Kojetín, Kojetín I – Město, v souladu s  
,, Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město“.  
 
8. Nakládání s majetkem města 
 
Usn. č. 
R 159/02-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčené pozemky: 
p. č. st. 1089, zastavěná plocha a nádvoří a 
p. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, ulice Padlých hrdinů, budou zatíženy stavbou 
rekonstrukce nadzemní sítě nízkého napětí, při akci „Kojetín, Padlých hrdinů – rekonstrukce 
NNV“. 
 
Usn. č. 
R 160/02-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčené pozemky: 

p. č. 780, orná půda 
p. č. 800/15, ostatní plocha 
p. č. 5738/2, ostatní plocha 

vše k. ú. Kojetín, na LV č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, ulice Chytilova, Kojetín, jsou 
zatíženy stavbou podzemního kabelového vedení nízkého napětí „Kojetín, Chytilova, RD S., 
kNN“. 
 
9. Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/85) 
 
Usn. č. 
R 161/03-11 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,-Kč Sjednocené organizaci nevidomých 

a slabozrakých ČR, Oblastní odbočce Přerov, Čechova 2, 750 00 Přerov, na provoz  
a činnost Oblastní odbočky Přerov 

2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení KAPPA-
HELP, náměstí Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, na zajištění terénního 
programu pro osoby ohrožené drogovou závislostí 

3. poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000,- Kč Církvi československé husitské, 
Náboženské obci Kojetín, Husova 796, 752 01 Kojetín, na přípravné práce a 
projekt spojený s rekonstrukcí zimní modlitebny a elektroinstalace ve sboru. 

 
10. Zpráva o vyřizování stížností a peticí za rok 2010 
(tisk R/90)  
 
Usn. č. 
R 162/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a peticí přijatých za rok 2010, dle důvodové 
zprávy tisku R/90. 

 
11. Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení  
(tisk R/86) 
 
Usn. č. 
R 163/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení mezi Městem 
Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, 752 01 a ASEKOL 
s.r.o., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00, IČ 27373231. 
 
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru  
(tisk R/87) 
 
Usn. č. 
R 164/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru mezi Městem Kojetínem, 
se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, 752 01 a EKOLAMP s.r.o., se 
sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ 27248801. 
 
13. Jmenování členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci 
veřejných zakázek v roce 2011 
(tisk R/88) 
 
Usn. č. 
R 165/03-11 
Rada města po projednání 
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jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných 
zakázek v roce 2011 dle důvodové zprávy TISK R/88, 
pověřuje odbor VŽPD následným výběrem členů a náhradníků dílčích výběrových komisí 
v návaznosti na odborné znalosti a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení roku 
2011 dle důvodové zprávy TISK R/88, 

Členové a náhradníci výběrové komise 

Ing Jiří Šírek      Město Kojetín 

Ing. Ilona Kapounová     Město Kojetín 

Ing. Mojmír Haupt     Město Kojetín 

RNDr. Jitka Hálková      Město Kojetín 

Mgr. Eva Pěchová     Město Kojetín 

Pavlík Miloš      Městský úřad Kojetín 

Bc. Jiří Stav      Městský úřad Kojetín 

Eliška Izsová      Městský úřad Kojetín 

Romana Mrázková     Městský úřad Kojetín 

Jana Bosáková      Městský úřad Kojetín 

Bc. Blanka Laboňová     CSS Kojetín 

Olga Trefilová     CSS  Kojetín 

Luděk Nakládal     Technis Kojetín spol. s.r.o. 

Štětkář Marek      Technis Kojetín spol. s.r.o. 

 
14. Předložení návrhu výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné 
zakázce malého rozsahu dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 
a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(tisk R/89) 
 
Usn. č. 
R 166/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje předložené návrhy výzvy pro podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu pro příjemce podpory OPŽP a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci 
„Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín“, „Technický dozor investora 
v rámci akce Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín“. 
 
15. Návrh „Provozního řádu sportovně rekreačního areálu ulice Polní Kojetín“ 
(tisk R/94) 
 
Usn. č. 
R 167/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje předložený provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Polní Kojetín, 
s účinností od 01.03.2011. 
 
16. Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem 
(tisk R/95) 
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Usn. č. 
R 168/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, IČ: 00301370 a společností TECHNIS Kojetín, 
spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, IČ: 64608727, v souvislosti s akreditací svozové firmy. 
 
17. Nájemní smlouva o umístění zařízení 
(tisk R/96) 
 
Usn. č. 
R 169/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy 1-2011 o umístění technologického rozvaděče 
kamerového systému mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, IČ: 00301370 a 
společností TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, IČ: 64608727, za cenu 100,- 
Kč měsíčně. 
 
18. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012034-09, uzavřené dne 
14.01.2009 včetně dodatku č. 1 mezi Veolia Transport Morava a.s. a Městem Kojetínem 
(tisk R/97) 
 
Usn. č. 
R 170/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012034-09 ze dne 
14.1.2009 včetně dodatku č.1 na úhradu ztráty ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové 
dopravě uzavřené mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín, IČ: 
00301370 a Veolia Transport Morava, a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 25827405 za cenu 470 000,-Kč pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
 
19. Výroční zpráva MěKS Kojetín za rok 2010, Plán činnosti MěKS Kojetín na rok 2011 
(tisk R/91) 
 
Usn. č. 
R 171/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetína za rok 2010, 
schvaluje Plán činnosti Městského kulturního střediska Kojetína na rok 2011, 
předloží k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 03/2011. 
 
20. Informace o činnosti příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kojetín za rok 
2010 
(tisk R/93) 
 
Usn. č. 
R 172/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizace, za rok 2010, 
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předloží k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 03/2011. 
 
21. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a PČR v roce 2010 
(tisk R/92) 
 
Usn. č. 
R 173/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  

• Zprávu o činnosti Obvodního oddělení policie ČR Kojetín a stavu veřejného pořádku 
v Kojetíně za období roku 2010 

• Zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2010, 
předloží k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 03/2011. 
 
23. Nakládání s majetkem města 
 
Usn. č. 
R 174/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje záměr pronájmu objektu č.p. 61 na náměstí Dr. E. Beneše, Kojetín I-Město 
(Pivovarský hotel Kojetín) a pozemků p.č.st. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.st. 19/3, 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 57, ostatní plocha, p.č. 7015, ostatní plocha, p.č. 7097, ostatní 
plocha a p.č. 7098, ostatní plocha, zapsané na LV 10001, katastrální území Kojetín 667897, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína, včetně veškerého vnitřního vybavení a majetku ve 
vlastnictví Města Kojetína. 
 
24. Uzavření smlouvy o dílo – úklid budovy radnice 
(tisk R/98) 
 
Usn. č. 
R 175/03-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo na poskytování úklidových služeb 4-2011“ mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370 a společností Technis 
Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, IČ 64608727, kdy předmětem 
smlouvy je provádění úklidových služeb v budově radnice na Masarykově náměstí 20. 
 
25. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2011  
(tisk R/99) 
 
Usn. č. 
R 176/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím peněžitých dotací na rok 2011 v celkové výši 700.000,- Kč, dle 
návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a důvodové zprávy tisku 
R/99, 
předloží návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2011, včetně smluv o poskytnutí 
dotací, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 29. března 2011. 
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26. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM 
26/A. Zápisy z jednání komisí RM  
 
Usn. č. 
R 177/03-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  

• zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 26.01.2011  
• zápis jednání a doporučení Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 

21.02.2011, 
ukládá oddělení správy majetku FO zaslat na Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o 
převod pozemku p.č. 2197 v k.ú. Kojetín do majetku Města Kojetína. 
 
26/C. Pověření členem představenstva společnosti VaK Přerov a.s. 
 
Usn. č. 
R 178/03-11 
Rada města po projednání 
navrhuje  

• člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. starostu města, Ing. 
Jiřího Šírka  

• zástupce pro aktivní účast na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s. místostarostku města Ing. Ilonu Kapounovou,  

předloží výše uvedený návrh k projednání ZM 03/2011. 
 
26/F. Deklarace podpory fair trade 
 
Usn. č. 
R 179/03-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s deklarací podpory fair trade – připojením Města Kojetína k celosvětovému hnutí za 
spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, k hnutí, které 
stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu 
k lidem a přírodě, 
předloží výše uvedenou deklaraci k projednání ZM 03/2011. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                                                      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 starosta města                                                                              místostarostka města  
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková v.r.     
V  Kojetíně dne 2. března 2011  


