
U S N E S E N Í 
  
z 37. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. dubna 2012, ve 14:00 

hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín 

 
 
 
2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/416) 
 
Usn. č. 
R 730/04-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se záměrem zřídit při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
jednu přípravnou třídu pro školní rok 2012/2013, 
ukládá vedoucí odboru VVŠK požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o souhlas se 
zřízením přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov. 
 
 
3. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/409) 
 
Usn. č. 
R 731/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, investor p. J.P. …, ve prospěch 
společnosti SMP Net s.r.o., se sídlem Hornopolní  3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava, kdy 
dotčený pozemek p.č. 5766/1, 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 vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravou a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, a to na dobu 
neurčitou.   
 
Usn. č. 
R 732/04-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí oznámení ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 o plánované 
úpravě distribuční sítě v ulici Tvorovská, Kojetín, Kojetín – I- Město, v předpokládaném 
termínu říjen - prosinec 2012. 
 
 
4. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/411) 
 
Usn. č. 
R 733/04-12 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí  výpověď z nájmu parkovacího místa č. 27 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem L.B. …, k 31.03.2012 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 734/04-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  výpověď z nájmu parkovacího místa č. 16 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem L.H. …, k 31.03.2012 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 735/04-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu parkovacího místa č. 33 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem L.Š. …, k 31.3.2012 
s výpověďní lhůtou 1 měsíc. 
 
Usn. č. 
R 736/04-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout parkovací místa č. 15, 16, 27 a 
33  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“. V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne 
vyvěšení záměru  pronajmout parkovací místo č. 15 žádných připomínek, rada města 
schvaluje pronajmout  parkovací místo č. 15 p. L.Š. …, za podmínky nájmu na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, ve výši měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH 
v platné sazbě, s účinností od 01.05.2012.  
 
Usn. č. 
R 737/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem  parkovacího  místa č. 29 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín,  Kojetín I – Město, p. B.H. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, ve výši měsíčního nájemného 500,- Kč + DPH v platné sazbě, 
s účinností od 01.05.2012. 
 
Usn. č. 
R 738/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje snížení nájemného za parkovací místo v garážovém státní domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město nájemci B.B. …, na 550,- Kč/měsíc + DPH v platné sazbě, 
s účinností od 01.05.2012.  
 
Usn. č. 
R 739/04-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytový prostor o výměře cca 10 m2 v budově 
polikliniky v Kojetíně, v ulici 6. května č.p. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město.  
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Usn. č. 
R 740/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje  dohodu o uznání a splácení dluhu mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 
Kojetín, Kojetín I–Město, zastoupené na základě plné moci správcem majetku Technis 
Kojetín, spol. s r .o., Padlých hrdinů 638, Kojetín a p. P.V. …  
 
Usn. č. 
R 741/04-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p.č. 7102/2, ost. pl. o výměře 90 m2 
v k.ú. Kojetín, v případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne vyvěšení žádných 
připomínek, rada města schvaluje pronajmout pozemek p.č. 7102/2 ost. pl. o výměře 90 m2 
manželům P.V.Š. …,  na dobu neurčitou, za cenu 1,40 Kč/m2/rok, s účinností od 01.05.2012, 
za podmínek uvedených v tisku R/411. 
 
Usn. č. 
R 742/04-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď pronájmu části pozemku č.p. 513/16, ost.pl. o výměře 100 m2, 
v k.ú. Kojetín, podanou nájemcem A.J. …, k 31.3.2012, s výpovědní lhůtou 6 měsíců a 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 513/16, ost.pl. o výměře 100 
m2, v k.ú. Kojetín. 
 
 
5. Změna stanovených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 pro Školní jídelnu 
Kojetín, příspěvkovou organizaci 
(tisk R/412) 
 
Usn. č. 
R 743/04-12 
Rada města po projednání 
stanovuje Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci zřízené Městem Kojetínem jako 
závazný ukazatel rozpočtu na rok 2012 dodržení výše a účelu poskytnutého příspěvku na 
provoz a příspěvku na pokrytí účetních odpisů v nové výši dle důvodové zprávy tisku R/412, 
ukládá ředitelce Školní jídelny Kojetín zajistit dodržení stanovených závazných ukazatelů 
rozpočtu na rok 2012 dle tisku R/412. 
 
 
6. Svěření rozhodování ve věci schvalování smluv starostovi města 
(tisk R/413) 
 
Usn. č. 
R 744/04-12 
Rada města po projednání 
svěřuje na základě ustanovení § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) starostovi města rozhodování ve věci schvalování smluv uzavíraných Městem 
Kojetín, do částky 20 000,- Kč bez DPH. 
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7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(tisk R/414) 
 
Usn. č. 
R 745/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje směrnici na zadávání zakázek malého rozsahu č. VSM/02/12/VŽPD. 
 
 
9. Pasport veřejného osvětlení města Kojetína 
(tisk R/419) 
 
Usn. č. 
R 746/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 049/2011 na zpracování dat do pasportu veřejného 
osvětlení GIS – MISYS pro město Kojetín, včetně místních části Popůvky a Kovalovice, mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a 
společností GEPRO spol. s r.o., se sídlem Štefánikova 52, Praha 5, PSČ 150 00, ve výši 
115 200,-Kč včetně DPH. 
 
 
10. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na „Dovybavení stávajícího sběrného dvoru 
v Kojetíně“ 
(tisk R/420) 
 
Usn. č. 
R 747/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy č. 10074844, ze dne 26.03.2012, o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí na „Dovybavení stávajícího sběrného dvoru v Kojetíně“ 
mezi příjemcem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 003013070, a poskytovatelem: Státním fondem životního prostředí České republiky, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupeným Ing. Radkou Bučinovou, pověřenou 
řízením SFŽP. 
 
 
11. Návrh na vyplacení odměny – MěKS Kojetín; Stanovení osobních příplatků – CSS, 
ŠJ 
(tisk R/415) 
 
Usn. č. 
R 748/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu - organizační 
zajištění přípravy a průběhu 20. ročníku Divadelní přehlídky amatérských souborů Divadelní 
Kojetín 2012 – sl. Haně Svačinové, ředitelce MěKS Kojetín, dle tisku R/415, 
schvaluje poskytnutí osobního příplatku ředitelce ŠJ Kojetín, příspěvková organizace dle 
tisku R/415, 
schvaluje navýšení poskytovaného osobního příplatku ředitelce CSS Kojetín dle tisku R/415. 
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12. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/417) 
 
Usn. č. 
R 749/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru  

• ve výši 2.500,- Kč Moravské hasičské jednotě, o.s. Okresnímu výboru Přerov, Šířava 
25, 750 00 Přerov, IČ 64989330, na pořádání X. ročníku Velké ceny Moravské 
hasičské jednoty okresu Přerov v požárním útoku 

• ve výši 5.000,- Kč Kroměřížské dráze, o.s., Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, IČ 22664823, na podporu aktivit Kroměřížské dráhy, o.s., na Kojetínsku 
v roce 2012. 

 
 
13. Konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení 
(tisk R/421) 
 
Usn. č. 
R 750/04-12 
Rada města po projednání, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisí,  
bere na vědomí rezignaci pí Evy Poláchové na členství v konkurzní komisi pro konkurzní 
řízení na obsazení pracovního místa  ředitele(ky) DDM Kojetín, příspěvkové organizace,   
jmenuje členkou konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa  
ředitele(ky)  DDM Kojetín, příspěvkové organizace Bc. Olgu Fidrovou, pedagog. pracovnici 
DDM Kojetín.   
 
 
14. Aktuální informace, připomínky členů RM, došlá pošta  
14/A. Zápisy z jednání komisí rady města 
 
Usn. č. 
R 751/04-12 
Rada města pro projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 
05.03.2012. 
 
 
14/B. Žádost o odhlučnění prostor školní jídelny 
 
Usn. č. 
R 752/04-12 
Rada města pro projednání 
bere na vědomí žádost ředitelky Školní jídelny Kojetín o pomoc při realizaci odhlučnění 
prostor školní jídelny, 
ukládá starostovi města zabývat se možnostmi vedoucími k realizaci uvedeného záměru 
odhlučnění prostor školní jídelny. 
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15. Bytové záležitosti 
(tisk R/410) 
 
Usn. č. 
R 753/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu dohodou obecního bytu č. 5, vel. 1+ 1, na ulici St. Masara 1355, 
Kojetín, Kojetín I-Město, na základě žádosti podané nájemcem, p. A.Š. …, ke dni 30.04.2012, 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, vel. 1 + 1, Stanislava Masara 1355, Kojetín, Kojetín 
I-Město, těmto žadatelům o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou, s účinností od 
01.05.2012, v tomto pořadí: 

1. manželé L.O.Š. … 
2. manželé V.L.F. …,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 30,- Kč/měsíc, 
smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu 
s ustanovením § 686a občanského zákoníku, a za podmínky uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby nejpozději ke dni podpisu smlouvy o nájmu bytu. 
 
Usn. č. 
R 754/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu dohodou obecního bytu č. 38, vel. 1+1, na ulici Jana Peštuky 1322, 
Kojetín, Kojetín I-Město, na základě žádosti podané nájemcem, p. N.N. …, ke dni 
30.04.2012, 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 38, vel. 1 + 1, na ulici J. Peštuky 1322 Kojetín, Kojetín 
I-Město, s účinností od 01.05.2012, těmto žadatelům o pronájem bytu v domě s pečovatelskou 
službou v tomto pořadí: 

1. p.K.H. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 30,- Kč/měsíc, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku a za 
podmínky zaplacení jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb Statutárním 
městem Olomouc do rozpočtu Města Kojetína a uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby nejpozději ke dni podpisu smlouvy o nájmu bytu, 

2. manželé V.L.F. …,  
3. p.V.J. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 

30,- Kč/měsíc, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku, a za 
podmínky uzavření smlouvy o poskytování sociální služby nejpozději ke dni podpisu 
smlouvy o nájmu bytu.  

 
Usn. č. 
R 755/04-12 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. A4, vel 3+KK, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, manželům L.M.H. do 30.04.2012.  

 
Usn. č. 
R 756/04-12 
Rada města po projednání 
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schvaluje pronájem obecního bytu A1, 3+kk, ulice Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město – 
po pí Šponarové, p.M.H. …, s účinností od 01.05.2012, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 
měsíce, smluvní měsíční nájemné ve výši 45,- Kč/měsíc, smluvní úhrada za  zařizovací 
předměty, výše kauce bude pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a 
občanského zákoníku. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r.       

starosta města         místostarostka města                                                     
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková      
V  Kojetíně dne 11. dubna 2012   


