
U S N E S E N Í 
  

z 42. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 6. června 2012, ve 12:30 
hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 
 
 

2. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
 
Usn. č. 
R 831/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí oznámení Mgr. Jaroslava Šišky ve věci jmenování do funkce ředitele ZŠ 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, 
revokuje  usnesení Rady města Kojetína č. R 830/05-12 ze dne 29.05.2012. 
 
Usn. č. 
R 832/06-12 
Rada města po projednání 
jmenuje Mgr. Olgu Odehnalovou do funkce ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, okr. Přerov - a to s účinností od  01.08.2012, na dobu určitou 6 let - do 31.07. 
2018.  
 
4. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/455) 
 
Usn. č. 
R 833/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 21.05.2012. 
 
5. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/456) 
 
Usn. č. 
R 834/06-12 
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, 31.01.2012, 27.03.2012 a 25.04.2012 
 
6. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/457) 
 
Usn. č. 
R 835/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2012.  
 
7. Provoz Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 
 
Usn. č. 
R 836/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Organizační řád Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 
k 01.06.2012, 



 2 

bere na vědomí informaci o uzavření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, 
v termínu 23.07.2012 – 17.08.2012. 
 
8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/458) 
 
Usn. č. 
R 837/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o skončení nájmu p. H.P. …, na pronájem nebytových prostor 
v domě č.p. 54, Masarykovo nám., Kojetín, Kojetín I – Město,  
souhlasí  se  skončením  nájmu nebytových prostor  v domě č.p. 54, Masarykovo nám., 
Kojetín, Kojetín I – Město  na  základě dohody ke dni 30.06.2012, 
ukládá finančnímu odboru zahrnout do rozpočtu města Kojetín na rok 2012 finanční 
prostředky ve výši 31.488,- Kč, jako  zbývající  částku  náhrady  nákladů  za  rekonstrukci  a  
opravu pronajatých prostor  v  domě  č.p.  54  na  Masarykově   nám.,  Kojetín,   Kojetín I – 
Město,   pro  nájemce H.P. …, 
souhlasí se záměrem  zveřejnit  pronájem nebytových  prostor v  domě č.p. 54 na 
Masarykově nám., Kojetín,  Kojetín I – Město. 
 
Usn. č. 
R 838/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  ukončení  smlouvy  o  nájmu  pozemku  par. č. 4456 – ost. plocha  o  
výměře 2319 m2 v k.ú. Kojetín  mezi  Městem  Kojetín, Masarykovo  nám. 20, Kojetín, Kojetín 
I – Město a L.P. …,  z důvodu veřejného zájmu ke dni 31.12.2011. 
 
9. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/461) 
 
Usn. č. 
R 839/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností SMP Net s.r.o., se sídlem 
Hornopolní  3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava v zastoupení RWE Gas NET, s.r.o., se 
sídlem Klíšská  940, Ústí nad Labem a p. L.H. …, kdy dotčený pozemek p.č. 5718/1, 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 840/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, odbor odloučené pracoviště Přerov, Bajákova 831/16, Přerov, 
v záležitosti bezúplatného převodu s omezujícími podmínkami pozemkové parcely č. 609/10, 
ostatní plocha, o výměře 2023m2, která je ve vlastnictví ÚZSVM, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 60000 včetně vzoru aktuálních smluvních podmínek. 
 
 
10. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 7/2012 
(tisk R/464) 
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Usn. č. 
R 841/06-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2012 dle přílohy tisku R/464, které zahrnuje 

 snížení výdajů o částku -97,87 tis. Kč 

 snížení příjmů o částku -97,87 tis. Kč 

 financování ve výši    0,00 tis. Kč 
předloží rozpočtové opatření č. 7/2012 ke schválení zastupitelstvu města dne 19. Června 
2012. 
 
11. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/462) 
 
Usn. č. 
R 842/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín, 
o. s., Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ 26986728, jako finanční příspěvek na podporu činnosti 
uvedeného občanského sdružení. 
 
12. Změna ve smlouvě o nájmu nebytových prostor  
 
Usn. č. 
R 843/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín a společností Technis 
Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, ze dne 14.07.2011. 
 
13. Regenerace panelového sídliště SEVER Kojetín – II. etapa 
(tisk R/459) 
 
Usn. č. 
R 844/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na přípravu a realizaci podlimitního výběrového řízení na 
akci „Regenerace panelového sídliště SEVER Kojetín-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 
27 000,- Kč bez DPH, 
schvaluje výběr společností pro předložení nabídek k realizaci podlimitní veřejné zakázky 
na akci Regenerace panelového sídliště Sever Kojetín – II. etapa. 
 
14. OZV č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Kojetína 
(tisk R/460) 
 
Usn. č. 
R 845/06-12 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o 
stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína, 
souhlasí se zněním návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o stanovení sytému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína,  
předloží návrh obecně závazné vyhlášky ke schválení na zasedání zastupitelstva města dne 
19.06.2012. 
 
15. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Kojetín-ul. 
Padlých hrdinů-dostavba kanalizace-6.etapa“ 
(tisk R/465) 
 
Usn. č. 
R 846/06-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD na akci „Kojetín - ul. Padlých hrdinů 
- dostavba kanalizace - 6 etapa“, mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou 
města a zhotovitelem: VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, 
zastoupená Ing. Antonínem Hanákem jednatelem společnosti ve výši 95 400,-Kč bez DPH. 
 
16. Kamerový systém na ostrahu majetku města 
(tisk R/467) 
 
Usn. č. 
R 847/06-12 
Rada města po projednání 
souhlasí 

 s provozem 2 mobilních kamer zajišťujících ostrahu majetku Města Kojetín, 

 s navrženými zařízeními a stavbami, vyžadujícími ostrahu kamerovým systémem, 
ukládá  

 odboru výstavby, ŽP a D zajistit střežení navrženého majetku dle důvodové zprávy 
kamerovým systémem s napojením na PCO firmy MULTI-S s.r.o., 

 starostovi města zajistit zásah městské policie v případě oznámení o podezření z 
narušení nebo poškození majetku firmou MULTI-S s.r.o., 

 starostovi města svolat jednání za účasti vedení Města Kojetína, Městské policie 
Kojetín a firmy MULTI-S s.r.o., jehož výsledkem bude realizace propojení kamerového 
systému Městské policie Kojetín a firmy MULTI-S s.r.o. 

 
17. OZV č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na veřejném prostranství  
(tisk R/463) 
 
Usn. č. 
R 848/06-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s návrhem OZV č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství a předloží jej ke schválení zastupitelstvu města 06/2012. 
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18. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
18/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. 
R 849/06-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality RM, ze dne 14.05.2012. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová v.r.      
starosta města         místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková      
V  Kojetíně dne 6. června 2012   


