
U S N E S E N Í 
  
z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 
hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2011 
(tisk R/134) 
 
Usn. č. 
R 257/04-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předloženou zprávu o  hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2011 dle 
tisku R/134. 
 
3. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 4/2011 
(tisk R/135) 
 
Usn. č. 
R 258/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 dle přílohy tisku R/135, které zahrnuje 

• výdaje ve výši 122,05 tis. Kč 
•         příjmy ve výši  122,05 tis. Kč 
• financování ve výši 0,00 tis. Kč 

 
4. Vyřazení počítače a změna účetního odpisového plánu Centra sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkové organizace, na rok 2011 
(tisk R/136) 
 
Usn. č. 
R 259/04-11 
Rada města po projednání 
souhlasí s vyřazením a ekologickou likvidací počítače Xerius XL, pořízeného v roce 2005 v 
ceně 46.575,- Kč, který má ve správě příspěvková organizace Centrum sociálních služeb 
Kojetín, dle důvodové zprávy tisku R/136,  
schvaluje změnu účetního odpisového plánu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizace, na rok 2011 dle důvodové zprávy tisku R/136 na celkovou částku 179.291,- Kč. 
 
5. Havarijní pojišt ění vozidel 
(tisk R/141) 
 
Usn. č. 
R 260/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření havarijního pojištění mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I  Město, a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, 
Templová 747, Praha 1, od 01.05.2011, dle důvodové zprávy  tisku R/141, 
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schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem vozidla Peugeot 
Partner TEPEE Premium 1,6 VTi a skútru Peugeot Kisbee 50, mezi Městem Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I  Město, a Kooperativa pojišťovnou, 
a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, od 01.05.2011. 
 
6. Použití finančních prostředků z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ v roce 2011 
(tisk R/142) 
 
Usn. č. 
R 261/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje dle Čl. 6, odst. 6, písm. a)  Pravidel pro tvorbu a použití účelových prostředků 
,,Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“, že pro rok 2011 nebude vyhlášeno výběrové řízení 
pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ 
dle důvodové zprávy tisku R/142.  
 
7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/143) 
 
Usn. č. 
R 262/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje odstranění chybného zápisu vlastnictví uvedeného v katastru nemovitostí v k.ú. 
Kojetín, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, dle Směnné 
smlouvy uzavřené mezi F.M.D. …, na straně jedné a Obcí - Městem Kojetínem, zastoupeným 
tehdejšími zástupci, na straně druhé, formou „Souhlasného prohlášení“, dle důvodové zprávy 
k tisku R/143. 
 
Usn. č. 
R 263/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení zprostředkovatelské smlouvy mezi Městem Kojetínem a realitní kanceláří 
DŮM REALIT.CZ, Riegrova 397, Olomouc, 779 00, na prodej objektu č.p. 53, Kojetín II - 
Popůvky, (bývalá Knihovna v Popůvkách) a pozemků p.č. st. 158, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 358 m2 a p.č. 159, ostatní plocha, o výměře 113 m2, zapsané na LV 10001, 
katastrální území Popůvky u Kojetína 725897, vše ve vlastnictví města Kojetína, ke dni 
6.5.2011, dle důvodové zprávy k tisku R/143, 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného objektu a souvisejících pozemků za 
cenu 300.000,- Kč. 
 
Usn. č. 
R 264/04-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 7044, jiná plocha o výměře 573 m2, ve 
vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví 10001, dle 
důvodové zprávy tisku R/143. 
 
8. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým a nebytovým fondem Města Kojetína 
v roce 2010 
(tisk R/144) 
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Usn. č. 
R 265/04-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření s bytovým a nebytovým fondem Města 
Kojetína v roce 2010, 
předloží zprávu o výsledku hospodaření s bytovým a nebytovým fondem Města Kojetína v 
roce 2010 zastupitelstvu města dne 21.06.2011. 

 
9. Přehled nemovitostí – pozemky v majetku Města Kojetína 
(tisk R/145) 
 
Usn. č. 
R 266/04-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o přehledu nemovitostí (pozemků) v majetku města Kojetína a 
jejich specifikaci, dle přílohy tisku R/145. 
 
11. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vybudování dětského hřiště v místní části Kojetín II-Popůvky“  
(tisk R/137) 
 
Usn. č. 
R 267/04-11 
Rada města po projednání 
odkládá výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování 
dětského hřiště v místní části Kojetín II – Popůvky“ na jednání RM 11.05.2011. 
 
12. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. 
Beneše 3, Kojetín“ – vyloučení uchazečů, kteří nedoložili požadované doklady a 
nezdůvodnili výši  cenové nabídky 
(tisk R/138) 
 
Usn. č. 
R 268/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje vyloučení společností, u kterých nabídky neobsahovaly požadované doklady 
uvedené v zadávacím řízení a na výzvu o doložení chybějících dokladů společnosti 
nereagovaly: 

1. PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město 

2. PROFISTAV PŘEROV a.s., Ul. 9. Května 217, 750 02 Přerov I – město 

3. MAMUT – THERM s.r.o., Slaměníkova 23, 614 00 Brno, 
schvaluje vyloučení společností, které předložily mimořádně nízkou nabídkovou cenu: 

1. VANDERLAAN s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 

2. CORRECT OKNA s.r.o., Pražská 156, 642 00 Brno 

3. LAWSTAV s.r.o., Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov 

4. VESTAV group. s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
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13. Návrh smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce místních komunikací 
v Kojetíně – II. etapa“ podle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
(tisk R/139) 
 
Usn. č. 
R 269/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o založení práva stavebníka provést stavbu “Rekonstrukce 
místních komunikací v Kojetíně – II etapa “mezi stavebníkem: Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem 
starostou města, a vlastníkem: M.S. ….  
 
14. Úprava místních komunikací na ulicích Špalír a Závodí v Kojetíně 
(tisk R/140) 
 
Usn. č. 
R 270/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele - společnost STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 
00 Praha 5, na realizaci akce „Úprava místních komunikací na ulici Špalír a Závodí 
v Kojetíně“, na základě pravidel výběrového řízení pro zakázky malého rozsahu, v ceně 
4 146 491,- Kč s DPH, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 841/NBJ - 2010 na realizaci akce „Úprava místních 
komunikací na ulici Špalír a Závodí v Kojetíně“ , mezi Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, 
Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starosou 
města a  společností STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5., Odštěpný 
závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno, zastoupenou Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem 
Hozou, prokuristy společnosti, ve výši 4 146 491,-Kč s DPH. 

 
15. Výsledky posouzení a zhodnocení došlých nabídek na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby „Technický dozor investora“ v rámci akce „Zateplení domova 
s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín“ 
(tisk R/146) 
 
Usn. č. 
R 271/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
„Technický dozor investora“ v rámci akce „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. 
Beneše, Kojetín“ uchazeči: FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, který 
byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na služby „Technický dozor investora“ v rámci akce 
„Zateplení domova s pečovatelskou službou Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - 
starostou města a zhotovitelem: FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
zastoupenou Ing Petrem Kostkou jednatelem společnosti, ve výši 43.000,- Kč bez DPH. 
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16. Odvolání a jmenování členů komisí RM 
 
Usn. č. 
R 272/04-11 
Rada města po projednání 
odvolává z funkce člena Komise pro otázky bydlení sl. Lucii Zlámalovou, DiS., z funkce 
tajemnice Komise školství a kultury Bc. Hanu Rohovou a vyslovuje jim poděkování za 
dosavadní činnost v komisích, 
jmenuje Bc. Hanu Rohovou členkou Komise pro otázky bydlení a pí Michaelu Daňkovou 
tajemnicí Komise školství a kultury. 
 
17. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM 
17/A. Zápis do kroniky za rok 2009 
 
Usn. č. 
R 273/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje zápis do kroniky města Kojetína za rok 2009. 
 
17/B. HIK – vyřazení služebního vozidla MP 
 
Usn. č. 
R 274/04-11 
Rada města po projednání 
schvaluje vyřazení služebního vozidla Městské policie Kojetín – Škody Felicia LXI Combi, 
inventární číslo 7200007, rok pořízení 2006, zůstatková cena 66.000,- Kč, z důvodu 
opotřebení ekologickou likvidací. 
 
 
 
 
   
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                                            Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 starosta města                                                                              místostarostka města  
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková       
V  Kojetíně dne 26. dubna 2011  


