
U S N E S E N Í 

  

z 33. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. února 2012, ve 14:00 

hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo 

náměstí 20, Kojetín 

 

 

 

2. Zpráva o vyřizování stížností a peticí za rok 2011 

(tisk R/351) 

 

Usn. č. 

R 622/02-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a peticí, přijatých za rok 2011, dle důvodové 

zprávy tisku R/351. 

 

 

3. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2012  

(tisk R/346) 

 

Usn. č. 

R 623/02-12 

Rada města po projednání 

schvaluje účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem 

Kojetínem na rok 2012 dle tisku R/346. 

 

 

4. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 zřízeným příspěvkovým 

organizacím 

(tisk R/347) 

 

Usn. č. 

R 624/02-12 

Rada města po projednání 

stanovuje všem příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Kojetínem jako závazný 

ukazatel rozpočtu na rok 2012 dodržení výše a účelu poskytnutého příspěvku na provoz a 

příspěvku na pokrytí účetních odpisů dle schváleného rozpočtu, 

ukládá ředitelům všech příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených závazných 

ukazatelů rozpočtu na rok 2012 dle tisku R/347. 

 

 

5. Výjimka z počtu žáků ve třídě 

(tisk R/352) 

 

Usn. č. 

R 625/02-12 

Rada města po projednání 

povoluje v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve 2. pololetí školního roku 2011/12  
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výjimku z počtu žáků ve 2. třídě Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, 

a to na počet 31 žáků ve třídě. 

 

 

6. Informace k novele školského zákona 

(tisk R/348) 

 

Usn. č. 

R 626/02-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o zákoně č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 461/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

ukládá vedoucí odboru VVŠK připravit na jednání RM 29.02.2012 podklady pro vyhlášení 

konkurzů na ředitele škol a škol. zařízení i pro jejich potvrzení ve funkci bez konání 

konkurzního řízení, včetně aktuálních stanovisek k problematice; připravit návrh na rozšíření 

ŠR. 

  

 

7. Poskytnutí peněžitého daru  

(tisk R/349) 

 

Usn. č. 

R 627/02-12 

Rada města po projednání 

neschvaluje poskytnutí peněžitého daru H.B. …, jako finanční příspěvek na vydání sborníku 

„Vzpomínání na JUDr. Jaroslava Krempla“, 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru 

 ve výši 7.000,- Kč p. P.D. …, jako příspěvek na sportovní událost „Supreme dance 

battle international“, konanou dne 21.04.2012 v Kojetíně 

 ve výši 4.000,- Kč p. M.M. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro její děti A.H. a A.M.H. 

 ve výši 2.000,- Kč p. J.Ú. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro její dítě M.Ú. 

 ve výši 2.000,- Kč p. D.P. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro její dítě D.P. 

 ve výši 2.000,- Kč p. B.R. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro její dítě M.R. 

 ve výši 2.000,- Kč p. A.Z. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro jeho dítě O.Z. 

 ve výši 2.000,- Kč p. L.M. …, jako příspěvek na úhradu nákladů na kajakářské 

soustředění v Itálii, konané ve dnech 02.03.-16.03.2012, pro její dítě N.M. 

 

 

8. Formální změna v Zásadách pro poskytování nájmů v DPS 

 

Usn. č. 

R 628/02-12 

Rada města po projednání 



 3 

schvaluje formální změny v Zásadách pro poskytování nájmů v domech s pečovatelskou 

službou a v Pravidlech pro přidělování bytu č.20 občanům sociálně vyloučeným s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem, v DPS nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, spočívající ve změně 

označení "příslušného odboru" (s účinností od 01.01.2012 je příslušným odborem odbor 

VVŠK MěÚ Kojetín). 

 

 

9. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2011  

(tisk R/350) 

 

Usn. č. 

R 629/02-12  

Rada města po projednání 

bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti MěÚ Kojetín za rok 2011 dle přílohy tisku R/350. 

 

 

10. Mandátní smlouva na realizaci služeb spojených s výběrem dodavatele elektrické 

energie pro Město Kojetín 

(tisk R/353) 

 

Usn. č. 

R 630/02-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 

01 Kojetín a společností Marandis, s.r.o., Pivovarská 139/5, 743 01 Bílovec, IČ 29382122, na 

komplexní služby spojené s realizací veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie pro 

Město Kojetín.  

 

 

11. Uzavření smlouvy o dílo na poskytování úklidových služeb 

(tisk R/357) 

 

Usn. č. 

R 631/02-12  

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo na poskytování úklidových služeb 4-2012“ mezi Městem 

Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370 a společností Technis 

Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 75201 Kojetín, IČ 64608727 dle přílohy tisku R/357,  

kdy předmětem smlouvy je provádění úklidových služeb společných prostor na čtyřech  

domech s pečovatelskou službou. 

 

 

12. Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci pro „Podoblast podpory 12.2 Rozvoj 

měst, oblast podpory 2.2 infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

(tisk R/358) 

 

Usn. č. 

R 632/02-12 

Rada města po projednání 
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schvaluje zpracování projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových 

žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2. Rozvoj 

měst, podoblasti podpory 2.2.2. Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb – modernizaci 

infrastruktury pro rozvoj sociálních služeb – DPS Dr. E. Beneše 3, Kojetín I – Město, 752 01 

Kojetín  - Rekonstrukce bytových jednotek vč. bezbariérových úprav sociálního zařízení 

(koupelny + WC), pořízení vozidla speciálně upraveného pro převoz tělesně postižených 

osob, 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu, zpracován a podání žádosti o dotaci pro 

podoblast podpory 12.2 Rozvoj měst, Oblast podpory 2.2 infrastruktura pro rozvoj sociálních 

služeb mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 

Kojetín – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: BM 

asistent s.r.o., Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem 

jednatelem společnosti, 

ukládá finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření na krytí nákladů spojených 

s přípravou a realizací akce. 

 

 

13. Kamerový systém – sběrný dvůr Kojetín 

(tisk R/354) 

 

Usn. č. 

R 633/02-12 

Rada města po projednání 

schvaluje smlouvu na „služby spojené se střežením nebytových prostor prostřednictvím 

kamerového systému v objektu Sběrného dvora, Družstevní 1364, 752 01 Kojetín“ mezi 

Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370 a 

MULTI-S s.r.o., Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž IČ: 26912678 v ceně 4.000,- Kč/měsíc, 

 

 

14. Kamerový systém - poliklinika 

(tisk R/355) 

 

Usn. č. 

R 634/02-12 

Rada města po projednání 

schvaluje smlouvu na „služby spojené se střežením nebytových prostor prostřednictvím 

kamerového systému v objektu Polikliniky, 6. května 1373, 752 01 Kojetín“ mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370 a MULTI-

S s.r.o., Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž IČ: 26912678 v ceně 3 300,- Kč/měsíc. 

 

 

15. Elektronická zabezpečovací signalizace - poliklinika 

(tisk R/356) 

 

Usn. č. 

R 635/02-12 

Rada města po projednání 

schvaluje smlouvu na „služby spojené se střežením nebytových prostor prostřednictvím 

elektronické zabezpečovací signalizace v objektu Polikliniky, 6. května 1373, 752 01 Kojetín“ 

mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 



 5 

00301370 a MULTI-S s.r.o., Hulínská 1799/4, 767 01 Kroměříž IČ: 26912678 v ceně 1 200,- 

Kč/měsíc. 

     
  
16. Bytové záležitosti 

 

Usn. č. 

R 636/02-12 

Rada města po projednání 

prodlužuje pronájem obecního bytu č. 11, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 

Kojetín, Kojetín I-Město, p. O.A. …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu 

na dobu určitou od 01.12. do 31.12.2011 a od 01.01. do 31.01.2012 za podmínky uhrazení 

veškerých finančních závazků na nájemném vůči Městu Kojetínu do 28.02.2012. V platnosti 

zůstává smluvní měsíční nájemné ve výši 30,- Kč/m
2
, smluvní úhrada za zařizovací předměty, 

byla stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku, kauce byla uhrazena. 

 

 

17. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta 

17/A. Zápisy z komisí RM 

 

Usn. č. 

R 637/02-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

 zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti, ze dne 25.01.2012 

 zápis z jednání Osadního výboru Popůvky a Osadního výboru Kovalovice, ze dne 

25.01.2012. 

 

 

17/B. Nabídka odkupu sbírky činnosti Sokola od roku 1862 

 

Usn. č. 

R 638/02-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí nabídku pana Serge Bernarda z Mnichova na odkup sbírky písemností a 

předmětů, dokumentující činnost Sokola od roku 1862 za 178.000 euro. 

 

 

17/C. Připojení Města Kojetína k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Usn. č. 

R 639/02-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s připojením Města Kojetína k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,  vyvěšením 

tibetské vlajky dne 10.03.2012. 
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17/D. Uložení muzejních sbírek města Kojetína  

 

Usn. č. 

R 640/02-12 

Rada města po projednání 

ukládá starostovi města Ing. Jiřímu Šírkovi jednat s Muzeem Komenského Přerov o předání 

do úschovy muzejních sbírek města Kojetína. 

 

 

17/J. Informace o průběhu likvidace společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o. 

 

Usn. č. 

R 641/02-12 

Rada města po projednání 

ukládá vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín, Ing. Haně Večeřové, MSc., zabezpečit 

v souladu s usnesením ZM č. Z 95/09-11 a  schváleným rozpočtem na rok 2012 převedení 

finančních dotace   do výše  2.800.000,--Kč na úhradu veškerých splatných závazků 

společnosti Pivovarský hotel s.r.o. v likvidaci, v termínu do 29.02.2012. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r.     
starosta města         místostarostka města                                                                          

 

 

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková       

V  Kojetíně dne 8. února 2012   


