
U S N E S E N Í 
  
z 14. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. května 2011, v 14:00 
hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/147) 
 
Usn. č. 
R 275/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o  plnění usnesení z jednání Rady města Kojetína ze dne 12.01.2011, 
16.03.2011 a 13.04.2011. 
 
3. Přerušení provozu MŠ Kojetín, ŠJ Kojetín v období červenec-srpen 2011; Provozní 
řád ŠJ Kojetín 
(tisk R/154) 
 
Usn. č. 
R 276/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  přerušení provozu MŠ Kojetín v termínu od 18.07.2011 do 12.08.2011, 
bere na vědomí uzavření ŠJ Kojetín v termínu od 18.07.2011 do 12.08.2011, 
bere na vědomí Provozní řád Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, účinný od 
01.05.2011.  
 
4. Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje pro JPO III Kojetín a JPO 
V Popůvky 
(tisk R/155) 
 
Usn. č. 
R 277/05-11 
Rada města po projednání 
schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 136.000,-Kč a to s určením 
pro JPO III Kojetín ve výši 11.000,-Kč a s určením pro JPO V Popůvky ve výši 125.000,-Kč 
na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti JSDH, 
schvaluje spolufinancování Města Kojetína ve výši 136.000,-Kč,  
schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 136.000,-Kč a to s určením pro JPO III 
Kojetín ve výši 11.000,-Kč a s určením pro JPO V Popůvky ve výši 125.000,-Kč mezi 
Olomouckým krajem a Městem Kojetín. 

    
5. Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/151) 
 
Usn. č. 
R 278/05-11 
Rada města po projednání 
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neschvaluje poskytnutí peněžitého daru občanskému sdružení  - Středisku rané péče EDUCO 
Zlín o.s., Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ 26986728, na provoz střediska a na zakoupení 
služebního osobního vozidla. 
 
6. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 5/2011 
(tisk R/148) 
 
Usn. č. 
R 279/05-11 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 dle přílohy tisku R/148, které zahrnuje 

• navýšení výdajů o částku 216,00 tis. Kč 
• navýšení příjmů o částku  216,00 tis. Kč 
• financování ve výši  0,00 tis. Kč 

 
7. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne 30.06.2009 („Koupaliště 
Kojetín“)  
(tisk R/150) 
 
Usn. č. 
R 280/05-11 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu, uzavřené dne 30.6.2009 („Koupaliště 
Kojetín“), mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín, IČO 00301370, 
zastoupené Ing. Jiřím Šírkem, starostou města jako „pronajímatelem“ a společností  
TECHNIS KOJETÍN, s.r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, IČO 64608727, 
zastoupené  Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem společnosti, jako „nájemcem“,  za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě a v příloze k  tisku R/150. 
 
9. Závěrečné hodnocení akce 19. ročníku Přehlídky amatérských divadelních souborů 
Divadelní Kojetín 2011   
(tisk R/152) 
 
Usn. č. 
R 281/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí závěrečné hodnocení akce 19. ročníku přehlídky amatérských divadelních 
souborů Divadelní Kojetín 2011. 
 
10. Organizační zajištění Kojetínských hodů 2011 
(tisk R/153) 
 
Usn. č. 
R 282/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace o organizačním zajištění Kojetínských hodů 2011 a Kojetínského 
hudebního léta 2011. 
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11. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/149) 
 
Usn. č. 
R 283/05-11 
Rada města po projednání 
schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, kdy dotčený pozemek p. č. 5737/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města 
Kojetína, ulice Křenovská, je zatížen stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy 
„Kojetín-Křenovská-…-NNv“, podle návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je 
součástí tohoto usnesení jako jeho příloha. 
 
Usn. č. 
R 284/05-11 
Rada města po projednání 
souhlasí se zrušením věcného břemene, spočívající v průchodu v minimální šíří 180 cm, které 
bylo zřízeno ve prospěch Města Kojetína a veřejnosti, dle Smlouvy o změně věcného břemene 
uzavřené dne 30.12.1994, k pozemku p.č. st. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
výměře 140 m2, v katastrální uzemí Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví  č. 402, ve vlastnictví 
p. M.H. …,  o velikosti podílu ½  a p. N.K. …, o velikosti podílu ½, podle návrhu Dohody o 
zániku věcného břemene, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha, 
předloží k projednání a schválení ZM 06/2011. 
 
Usn. č. 
R 285/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o velikosti části pozemku p.č. 736/2, parcela zjednodušené 
evidence, původ parcel Pozemkový katastr, ve vlastnictví  p. M.S. …, který se nachází pod 
vozovkou na ulici Dvořákova. 
 
Usn. č. 
R 286/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o vlastnictví a velikosti pozemků v lokalitě ulice Rumunská 
nedaleko vlakového nádraží, dle důvodové zprávy tisku R/149. 
 
15. Vybudování dětského hřiště v místní části Kojetín II – Popůvky 
(tisk R/157) 
 
Usn. č. 
R 287/05-11 
Rada města po projednání 
schvaluje dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování dětského 
hřiště v místní části Kojetín II – Popůvky“ uchazeče: Petr Polák, Popůvky 71, 752 01 Kojetín, 
IČ: 15522539, z důvodu, že jako jediný uchazeč nabídl ve stanovené ceně plný rozsah prvků 
dle návrhu Osadního výboru Popůvky, 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na „Vybudování dětského hřiště v místní časti Kojetín II 
– Popůvky“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I- Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a 
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zhotovitelem: Petr Polák, Popůvky 71, 752 01 Kojetín, IČ: 15522539, za cenu 332.988,-Kč 
bez DPH. 
 
16. Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín 
(tisk R/158) 
 
Usn. č. 
R 288/05-11 
Rada města po projednání 
odmítá v souladu s podmínkami zadávací dokumentace všechny nabídky na dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, 
Kojetín“ , 
schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín“. 
 
19. Aktuální informace, náměty, připomínky členů RM 
19/A. Petice obyvatel ulice Stružní 
 
Usn. č. 
R 289/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí petici obyvatel ulice Stružní v Kojetíně s požadavkem na omezení rychlosti 
vozidel a provedení oprav povrchu silnice v této ulici, ze dne 18.04.2011, 
ukládá starostovi města písemně reagovat na výše uvedenou petici, dle stanoviska RM. 
 
19/B. Žádost o vyvěšení moravské zemské vlajky 
 
Usn. č. 
R 290/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost Moravské národní obce, o.s. o vyvěšení tradiční moravské zemské 
vlajky dne 5. Července – v den duchovních patronů Moravy – sv. Cyrila a Metoděje. 
 
19/C.  Žádost o udělení příslibu úhrady na poskytování sociálních služeb 
 
Usn. č. 
R 291/05-11 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o udělení příslibu úhrady na poskytování sociálních služeb, ve výši 
34.000,- Kč, pro uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení – domu s pečovatelskou 
službou v Přerově, ze dne 27.04.2011, 
neschvaluje udělení výše uvedeného příslibu. 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                                                   Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 starosta města                                                                              místostarostka města  
 
Zápis provedla Michaela Daňková       
V  Kojetíně dne 11. května 2011  


