
 U S N E S E N Í 

  

z 35. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. března 2012, 

ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/376) 

 

Usn. č. 

R 688/03-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010, 

29.03.2011, 20.09.2011, 13.12.2011 a 31.01.2012. 

 

3. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/377) 

 

Usn. č. 

R 689/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 27.03.2012.  

 
4. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2011 – č. 20/2011 

(tisk R/378) 

 

Usn. č. 

R 690/03-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2011 dle přílohy tisku R/378, které bylo provedeno 

na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením č. Z 114/12-11,  

předloží zprávu o provedení posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2011 

zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 27. března 2012. 

 

5. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období ledna 2012 

(tisk R/379) 

 

Usn. č. 

R 691/03-12 

Rada města po projednání 

souhlasí dle důvodové zprávy tisku R/379 s vyhodnocením rozpočtového provizoria Města 

Kojetína za období ledna 2012, které zahrnuje 

 příjmy ve výši 7,662.779,21 Kč 

 výdaje ve výši 5,068.536,62 Kč 

předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria ke schválení zastupitelstvu města na jeho 

zasedání dne 27. března 2012. 
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6. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 3/2012 a návrh na doplnění 

usnesení č. Z 139/01-12 

(tisk R/381) 

 

Usn. č. 

R 692/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 dle přílohy tisku R/381, které zahrnuje 

 výdaje ve výši   300,00 tis. Kč 

 příjmy ve výši   300,00 tis. Kč 

 financování ve výši     0,00 tis. Kč, 

souhlasí s návrhem na doplnění usnesení č. Z 139/01-12 takto: Zastupitelstvo města Kojetína 

dále svěřuj Radě města Kojetína pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření 

k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené organizace, 

předloží návrh na doplnění usnesení č. Z 139/01-12 ke schválení zastupitelstvu města na jeho 

zasedání dne 27.03.2012.  

 

7. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2011 

(tisk R/382) 

 

Usn. č. 

R 693/03-12 

Rada města po projednání 

souhlasí se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2011, včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2011, dle tisku R/382, 

souhlasí s předloţenými výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 

2011, včetně navrţených přídělů do jejich peněţních fondů, 

předloží závěrečný účet města Kojetína za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření Města Kojetína za rok 2011, k projednání a schválení zastupitelstvu města dne 

27.03.2012, 

předloží výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011 včetně 

navrţených přídělů do jejich peněţních fondů ke schválení zastupitelstvu  města dne 

27.03.2012. 

 

8. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/384) 

 

Usn. č. 

R 694/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo stavby IE-12-8000722/001 ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, kdy dotčený pozemek p.č. 4233/9, ostatní plocha, v katastrálním území 

Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, který byl dotčen 

energetickou stavbou s názvem „Kojetín, Sladovní, Jordán, rekonstrukce NN“, podzemním 

kabelovým vedením  nízkého napětí, a to na dobu určitou 50 roků.   

 

Usn. č. 

R 695/03-12 

Rada města po projednání 
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schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti SMP Net 

s.r.o., se sídlem Hornopolní  3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava, kdy dotčený pozemek p.č. 

5757/3, ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, ve 

vlastnictví města Kojetína, který byl dotčen zřízením a provozováním plynárenského zařízení 

a právem vstupovat a vjíţdět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravou a 

provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, a to na dobu určitou 50 roků.  

 

Usn. č. 

R 696/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Most Kojetín – Most ev. č. 433 27 -3, 

Popůvky“, mezi Městem Kojetínem, Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20 a 

Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská  120, Olomouc, v předpokládaném období 

realizace stavby 5-10/2012, 

bere na vědomí informaci o dočasných a trvalých záborech z důvodu provedení stavby Most 

Kojetín.  

 

Usn. č. 

R 697/03-12 

Rada města po projednání 

odkládá projednání bezúplatného převodu části pozemku parcela p. č. 249/2, ostatní plocha, o 

výměře 84m2, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č.  3536, ve 

vlastnictví  A.O. … a K.R. … do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 

Kojetín, Kojetín I-Město, na jednání RM 27.03.2012, 

předloží k projednání a schválení ZM 03/2012 v případě souhlasného stanoviska rady města. 

 

Usn. č. 

R 698/03-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí stanovisko ZO ČZS Kojetín o moţnosti vyvázání pozemků z uzavřené    

smlouvy o pronájmu pozemků mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 

Kojetín I-Město a ZO ČZS Kojetín p.č. 339/3, p.č. 148/2,
 
část pozemku p.č. 138, o výměře 

cca 110m
2
 , p.č. 339/2, p.č.  339/1,  p.č. 150/1, p.č. 338 a p.č. 151/4,

 
vše ve vlastnictví Města 

Kojetína, v katastrálním  území  Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, 

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků 

      p.č. 339/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m
2
 

      p.č. 148/2, orná půda, o výměře 365 m
2 

a část pozemku p.č. 138, trvalý travní porost, o výměře cca 110m
2 

vše ve vlastnictví města 

Kojetína, v katastrálním území  Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, za minimální prodejní 

cenu 350,- Kč/m
2
. 

 

Usn. č. 

R 699/03-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí informaci o ţádosti p. R.K…., o odprodej  bývalé budovy dispečinku sanitek 

u garáţí za budovou polikliniky - p.st. 1635/1, stavební plocha, o výměře 94m2,  v k.ú. 

Kojetín, ve vlastnictví Města Kojetína, 

souhlasí se zveřejněním záměru prodeje nemovitosti, bývalé budovy dispečinku sanitek  - p.č. 

1635/1, stavební plocha, o výměře 94m2, v katastrálním území Kojetín, ve vlastnictví Města 

Kojetína. 
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Usn. č. 

R 700/03-12 

Rada města po projednání 

neschvaluje uzavření Smlouvy o zajištění osvětlení prostoru okolo budovy benzinové čerpací 

stanice  p.st. 2502, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-

Město a p. L.P..  
 
   

9. Zpráva o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2011 

(tisk R/393) 

 

Usn. č. 

R 701/03-12 

Rada města po projednání 

bere na vědomí hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města Kojetína 

v roce 2011,  

předloží zprávu o výsledku hospodaření s bytovým fondem v roce 2011 zastupitelstvu města 

dne 27.03.2012  

 

10. Prodej bytů z majetku Města Kojetína 

(tisk R/385) 

 

Usn. č. 

R 702/03-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s  převodem bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) do vlastnictví stávajících nájemníků jako 

nabyvatelů, jak je uvedeno dále,  za podmínek uvedených v kupní smlouvě,  

 

souhlasí s uzavřením Kupních smluv mezi převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno dále,  

 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje neobsazené bytové jednotky 1204/4 o velikosti 2+1,  

včetně  podílu na společných částech domu o velikosti 5998/125526, v budově č.p. 1204,1205 

na adrese Svatopluka Čecha 1204, Kojetín, Kojetín I-Město, zapsané na LV 3563, pro KÚ 

Kojetín, za cenu nejvyšší nabídnuté kupní ceny obálkovou metodou – minimální kupní cena 

bude stanovena  ve výši dle znaleckého posudku, 

 

schvaluje zveřejnění záměru prodeje neobsazené bytové jednotky 1321/7 o velikosti 2+1, 

včetně  podílu na společných částech domu o velikosti 4288/171177, v budově č.p. 1320,1321 

na adrese Jana Peštuky 1321 , Kojetín, Kojetín I-Město, zapsané na LV 4573,  pro KÚ 

Kojetín,  za cenu nejvyšší nabídnuté kupní ceny obálkovou metodou – minimální kupní cena 

bude stanovena  ve výši dle znaleckého posudku, 

 

předloží návrh na převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo  

náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků jako nabyvatelů, jak 

je uvedeno dále, k projednání a schválení Zastupitelstvu města dne 27.03.2012, 

 

předloží návrh na  uzavření Kupních smluv mezi převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno 

dále, k projednání a schválení Zastupitelstvu města dne 27.03.2012, 

a) bytové jednotky č.1321/2, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7763/171177 na 
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společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 7763/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

477.787,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům B., …, jako 

nabyvatelům , S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/2 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1321/2 

b) bytové jednotky č.1321/3, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I–Město,  za dohodnutou kupní cenu ve výši 

387.235,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům D., …, jako 

nabyvatelům  S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/3 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1321/3 

c) bytové jednotky č.1321/10, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

243.461,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. D.S., …, jako 

nabyvatelce*. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/10 je spojeno uţívání 

společného prostoru - sklepní kóje č. SK1321/10 

d) bytové jednotky č.1321/11, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I–Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

389.770,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – manželům P., …, jako 

nabyvatelům S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/11 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1321/11  

e) bytové jednotky č.1320/1, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7823/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 7823/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I–Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

453.763,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům N., …, jako 

nabyvatelům S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/1 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/1 

f) bytové jednotky č.1320/3, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

396.158,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům O., …, jako 
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nabyvatelům S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/3 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/3 

g) bytové jednotky č.1320/4, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

236.280,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí V.K., bytem …,  jako 

nabyvatelce S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/4 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/4  

h) bytové jednotky č.1320/6, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

387.974,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům M., …,  jako 

nabyvatelům S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/6 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/6 

i) bytové jednotky č.1320/7, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

236.439,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. M.H., …, jako 

nabyvatelce  S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/7 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/7  

j) bytové jednotky č.1320/10, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

240.451,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí B.G., …, jako 

nabyvatelce S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/10 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/10  

k) bytové jednotky č.1320/11, která se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321 postaveném 

na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na 

společných částech domu s č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572 

katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 

390.562,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – pí K.K., bytem …, jako 

nabyvatelce  S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/11 je spojeno uţívání společného 

prostoru - sklepní kóje č. SK1320/11 

l) bytové jednotky č.1204/1, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5842/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 



 7 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5842/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 208.559,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí J.Z., …, jako 

nabyvatelce**.   

m) bytové jednotky č.1204/7, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5907/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5907/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 210.880,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - manželům V., …, 

jako nabyvatelům 

n) bytové jednotky č.1204/8, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5857/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5857/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 209.095,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí M.Š., …, jako 

nabyvatelce 

o) bytové jednotky č.1205/2, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2831/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 2831/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 101.067,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí A.P., …, jako 

nabyvatelce 

p) bytové jednotky č.1205/6, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5454/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5454/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 194.708,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí J.J., …, jako 

nabyvatelce 

q) bytové jednotky č.1205/8, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném 

na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5446/125526 na 

společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 

a spoluvlastnického podílu o velikosti 5446/125526 na pozemku p.č. st. 1534 

zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a 

číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve 

výši 194.422,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí J.G., …, jako 

nabyvatelce   

r) bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě č.p. 907 postaveném na pozemku 

p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na společných částech 

domu s č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o 

velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 1170 zastavěná plocha a nádvoří, vše 

zapsané na listech vlastnictví číslo 3376 a číslo 3651 katastrální území Kojetín, 
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Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 191.964,- Kč a 1000,-Kč 

poplatek za vklad práva na KÚ - manželům G., …, jako nabyvatelům 
     
11. Návrh OZV č. 2/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných 

podobných her na celém území města 

(tisk R/386) 

 

Usn. č. 

R 703/03-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zákazu provozování sázkových 

her, loterií a jiných podobných her na celém území města,     

předloží výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku k projednání ZM dne 27.03.2012. 
 

12. Nakládání s majetkem města – pronájem nebytových prostor 

(tisk R/387) 

 

Usn. č. 

R 704/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje pronájem parkovacího místa č. 31 v garáţovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 

Kojetín, Kojetín I–Město, pí S.H., …, na dobu neurčitou, výpovědní doba 1 měsíc, s účinností 

od 01.04.2012. 

 

 

13. Dodatky ke smlouvám na poskytování služeb spojených s nájmem nebytových 

prostor - poliklinika 

(tisk R/394) 

 

Usn. č. 

R 705/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 2005203032S0236, uzavřené dne 16.12.2005 

na provádění pravidelné technické údrţby a pozáručního servisu mezi SPEDOS s.r.o., 

Hranická 771, Valašské Meziříčí, 757 01 a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, 

Kojetín I-Město, s účinností od 01.01.2012 dle důvodové zprávy, 

schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo o údrţbě a servisu zdvihacího zařízení č. 50a)2010, 

uzavřené dne 23.11.2010 mezi Vymyslický-výtahy spol. s r.o., Pivovarská 542, Jarošov, 

68601 a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I-Město, s účinností od 

01.01.2012 dle důvodové zprávy. 

 

14. Smlouva o nájmu a provozování dílčích úseků jednotné kanalizace pro veřejnou 

potřebu ve městě Kojetíně 

(tisk R/396) 

 

Usn. č. 

R 706/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje Smlouvu č. SML2012-061.00-Du o nájmu a provozování dílčích úseků jednotné 

kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Kojetín mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 



 9 

20, Kojetín, Kojetín I – Město a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov, 

Přerov I – Město.  

 

15. Smlouva o výpůjčce 

(tisk R/398) 

 

Usn. č. 

R 707/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce „Místo pro přistání LZS v Kojetíně“ mezi 

Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 

Kojetín, Kojetín I – Město na dobu neurčitou. 

 

16. Smlouva o poskytování služeb za nebytové a společné prostory – CSS Kojetín 

(tisk R/400) 

 

Usn. č. 

R 708/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje smlouvu o poskytování sluţeb za nebytové a společné prostory mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město a Centrem sociálních sluţeb – 

příspěvková organizace, Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, dle tisku R/400,  

s účinností od 01.01.2012, která plně nahrazuje smlouvy o vyúčtování sluţeb za nebytové 

prostory ze dne 02.01.2008, včetně všech dodatků a příloh na jednotlivé DPS uvedené 

v předmětu této smlouvy.   

 

17. Návrh na uzavření Smluv o užívání – sklepní kóje v bytovém domě Jana Peštuky 

1320, 1321 

(tisk R/401) 

 

Usn. č. 

R 709/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smluv o užívání, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo  náměstí 20, 

Kojetín, Kojetín I-Město jako „vlastníkem“ a stávajícími nájemníky v domě Jana Peštuky 

1320, 1321, jako „uživateli“,  dle přílohy k tisku R/401. 

 

18. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 

(tisk R/380) 

 

Usn. č. 

R 710/03-12 

Rada města po projednání 

souhlasí s poskytnutím peněţitých dotací na rok 2012 v celkové výši 700.000,- Kč, dle 

návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněţitých dotací a důvodové zprávy tisku 

R/380, 

předloží návrh na poskytnutí peněţitých dotací na rok 2012 ke schválení zastupitelstvu města 

na jeho zasedání dne 27. března 2012. 

 

19. Dodavatel „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, Kojetín“ 
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(tisk R/390) 

 

Usn. č. 

R 711/03-12  

Rada města po projednání 

schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zateplení domova 

s pečovatelskou sluţbou E. Beneše, Kojetín“ uchazeči: STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 

1676, 686 04 Kunovice, IČ 28269314 který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení 

zakázek na výše uvedenou zakázku, 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Zateplení domova s pečovatelskou sluţbou E. Beneše, 

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

Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a 

zhotovitelem: STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, 686 04 Kunovice, IČ28269314 

zastoupená: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou 2.698 644,- 

Kč bez DPH. 

 

20. Technický dozor investora „Zateplení domova s pečovatelskou službou E. Beneše, 

Kojetín“ 

(tisk R/392) 

Usn. č. 

R 712/03-12  

Rada města po projednání 

schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby 

„Technický dozor investora“ v rámci akce „Zateplení domova s pečovatelskou sluţbou E. 

Beneše, Kojetín“ uchazeči: KANSPO s.r.o., Požárníků 302/1B 767 01 Kroměříž, Vážany, 

který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek na výše uvedenou zakázku, 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na sluţby „Technický dozor investora“ v rámci akce 

„Zateplení domova s pečovatelskou sluţbou Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. 

Jiřím Šírkem - starostou města a zhotovitelem: KANSPO s.r.o., poţárníků 302/1B, 767 01 

Kroměříţ, Váţany, IČ.48911976 zastoupená Jiřím Macháčkem, jednatel společnosti ve výši 

40 000,- Kč bez DPH. 

 

21. Smlouva o provádění záručního a pozáručního servisu, pravidelných kontrol na 

zařízení elektrické zabezpečovací signalizace EZS na objektu Pivovarský hotel Kojetín 

(tisk R/391) 

 

Usn. č. 

R 713/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy o provádění záručního a pozáručního servisu, pravidelných 

kontrol na zařízení elektrické zabezpečovací signalizace EZS mezi objednavatelem: Městem 

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

zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem  a  zhotovitelem Jaromírem Ţurmanem  EPOS,  Lesní 122, 

768 32 Zborovice  IČ. 47429933 zastoupená Jaromírem Ţurmanem jednatelem společnosti. 

 

22. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce bytů 

v domě s pečovatelskou službou a zvýšení kvality sociálních služeb v Kojetíně“ 

(tisk R/397) 
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Usn. č. 

R 714/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce bytů v domě s pečovatelskou sluţbou a zvýšení kvality sociálních sluţeb 

v Kojetíně“  mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 

Kojetín I-Město, IČ. 00301370 zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a 

zhotovitelem: Ing Pavlem Olšovským, Spáčilova 3543, 767 01 Kroměříţ, IČ. 67532772, 

zastoupená Ing. Pavlem Olšovským osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních a 

technických ve výši 109 000,-Kč bez DPH. 

 

23. Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti JIH – II. etapa 

(tisk R/402) 

 

Usn. č. 

R 715/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a realizaci podlimitního výběrového řízení na 

stavební akci „Rekonstrukce teplovodního kanálu na sídlišti JIH II. etapa“ 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, s nabídkovou cenou 22 000,- Kč bez DPH, 

schvaluje výběr společností pro předloţení nabídek k realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci „Rekonstrukce tepelného kanálu na sídlišti JIH – II. etapa“. 

 

24. Návrh na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a osobností v oblasti sportu za rok 

2011 

(tisk R/388) 

 

Usn. č. 

R 716/03-12 

Rada města po projednání 

vyhlašuje nejúspěšnějšími sportovci města Kojetína za rok 2011: 
 

 v kategorii sportovních nadějí: 

- Veronika Hrabalová  

- Michaela Rozsívalová  

- Vojtěch Ošťádal  

- Tomáš Macek  

 

 v kategorii jednotlivců do 19 let za sportovní úspěchy v roce 2011: 

- Kristýna Slouková 

 

 v kategorii jednotlivců nad 19 let za sportovní úspěchy v roce 2011: 

- Bc. Radovan Klabal  

- Kateřina Poláková  

- Lukáš Prokeš  

 

 nejúspěšnějším sportovním kolektivem města Kojetín v roce 2011: 

- Veteráni Kanoistiky Kojetín  
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 osobností v oblasti sportu – za mimořádné zásluhy o rozvoj kojetínského sportu: 

- Miroslav Polách  

- Monika Štecová  

 

25. Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/389) 

 

Usn. č. 

R 717/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněţitého daru  

 ve výši 3.000,- Kč Sociálním sluţbám města Kroměříţe, p.o., Riegrovo náměstí 159, 

767 24  Kroměříţ, IČ 71193430, na provoz na rok 2012 uvedené příspěvkové 

organizaci 

 ve výši 10.000,- Kč paní L.K., …, na pořízení stropního kolejnicového systému pro 

jejího zdravotně postiţeného manţela, p J.K., 

neschvaluje poskytnutí peněţitého daru Bc. G.M., …, jako příspěvek na pořádání sportovní 

akce „Zumba party“, konané dne 14.04.2012 v Sokolovně Kojetín.  

 

26. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH Kojetín a 

JSDH Popůvky 

(tisk R/395) 

 

Usn. č. 

R 718/03-12 

Rada města po projednání 

schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro JPO III Kojetín ve výši 

40.000,- Kč a pro JPO V Popůvky ve výši 25.000,- Kč, 

schvaluje spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu 

Olomouckého kraje, 

schvaluje text smlouvy mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, 

zastoupeným hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem a Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 

Kojetín, zastoupené starostou Ing.Jiřím Šírkem na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu 

Olomouckého kraje pro JSDH Kojetín a JSDH Popůvky. 

 

25. Konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení 

(tisk R/399) 

 

Usn. č. 

R 719/03-12 

Rada města po projednání v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisí  

1. jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa  

ředitele(ky) Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov v tomto 

složení: 

předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem): Mgr. Květoslava Švédová 

členové konkurzní komise: 

člen určený zřizovatelem: RNDr. Jitka Hálková 

člen určený ředitelem KÚ Olomouckého kraje: PaedDr. Iveta Stonawská, metodik pro ZŠ 
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člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Vojtěch Chromeček, školní inspektor 

odborník v oblasti základního školství: Mgr. Pavel Odehnal, ředitel ZŠ Tovačov 

pedagog. pracovník ZŠ: Mgr. Zdeněk Šípek 

člen školské rady: Mgr. Nosková Radana 

určuje tajemníkem konkurzní komise: Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ 

Kojetín 

 

2. jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele(ky) Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov v tomto 

složení: 

předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem): Ing. Jiří Šírek 

členové konkurzní komise 

člen určený zřizovatelem: Mgr. Radek Brázda, starosta Obce Troubky 

člen určený ředitelem KÚ Olomouckého kraje: PaedDr. Iveta Stonawská, metodik pro ZŠ 

člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Vít Široký, školní inspektor 

odborník v oblasti základního školství: Mgr. Jan Spurný, ředitel ZŠ Lutín 

pedagog. pracovník ZŠ: Mgr. Miluše Štefanová 

člen školské rady: Ing. Jana Křepelková 

určuje tajemníkem konkurzní komise: Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ 

Kojetín 

 

3. jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele(ky) Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace v tomto složení: 

předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem): Mgr. Eva Pěchová 

členové konkurzní komise 

člen určený zřizovatelem: Ing. Mojmír Haupt 

člen určený ředitelem KÚ Olomouckého kraje: Mgr. Eva Kroutilová, metodik pro MŠ 

člen určený Českou školní inspekcí: PeadDr. Libuše Vrbová, školní inspektorka 

odborník v oblasti mateřských škol: Marie Hálová, ředitelka MŠ Píšťalka, Přerov 

pedagog. pracovník MŠ: Zita Číţkovská 

určuje tajemníkem konkurzní komise: Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ 

Kojetín  

 

4. jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele(ky) DDM Kojetín, příspěvkové organizace v tomto složení: 

předseda konkurzní komise(člen určený zřizovatelem): Ing. Ilona Kapounová 

členové konkurzní komise 

člen určený zřizovatelem: MUDr. Martin Hönig 

člen určený ředitelem KÚ Olomouckého kraje:Bc. Kateřina Kosková, zaměstnanec pro   

školská zařízení a zájmové vzdělávání 

člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Antonín Grulich, školní inspektor 

odborník v oblasti činnosti DDM: Bc. Eva Tomalová, ředitelka DDM Luhačovice 

pedagog. pracovník DDM: Eva Poláchová 

určuje tajemníkem konkurzní komise: Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK MěÚ 

Kojetín. 

 

26. Rezignace a jmenování člena komise RM 

 

Usn. č. 

R 720/03-12 
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Rada města po projednání 

bere na vědomí rezignaci Ing. Pavlíny Peřinové na funkci člena Komise pro poskytování 

peněţitých dotací RM, 

jmenuje Ing. Jaroslava Bělku členem Komise pro poskytování peněţitých dotací RM. 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková      

V  Kojetíně dne 19. března 2012   


