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U S N E S E N Í 
  
z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 5. září 2012, ve 14:00 hodin, 

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

 
 

2. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/509) 
 
Usn. č. 
R 944/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2012.  
 
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za I. pololetí 2012 a zpráva o stavu 
pohledávek a závazků k 30.06.2012 
(tisk R/501) 
 
Usn. č. 
R 945/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předloženou Zprávu o  hospodaření Města Kojetína za  1. pol. 2012 a 
zprávu o stavu pohledávek a závazků k 30.06.2012,  dle tisku R/501, 
předloží Zprávu o  hospodaření Města Kojetína za  1. pololetí 2012  a Zprávu o stavu 
pohledávek a závazků k 30.06.2012 k projednání Zastupitelstvu města v 09/2012. 
 
4. Nákladní s majetkem města – I. 
(tisk R/502) 
 
Usn. č. 
R 946/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I - Město, kdy dotčené pozemky 
parc.č. 199/1, parc.č. 5754/1, parc.č. 5754/5, parc.č. 5754/6, parc.č. 5754/8, parc.č. 5756/1,  
parc.č. 5758/1, parc.č. 5758/2, parc.č. 5759/1, parc.č. 5759/2, parc.č. 5759/3, parc.č. 5759/7,  
parc.č. 5768, parc.č. 5770/6, parc.č. 5770/12, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, jsou zatíženy rekonstrukcí kanalizačních 
stok v rámci stavby „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“. 
 
Usn. č. 
R 947/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I - Město, kdy dotčené pozemky 
parc.č. 111/5, parc.č. 115/2, parc.č. 657/1, parc.č. 657/3, parc.č. 657/5, parc.č. 657/29, 
parc.č. 657/31, parc.č. 657/32, parc.č. 708, parc.č. 780, parc.č. 800/15, parc.č. 5737/4, 
parc.č. 5741/1, parc.č. 5741/2, parc.č. 5741/3, parc.č. 5741/4, parc.č. 5742/1, parc.č. 5742/2, 
v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města 
Kojetína, jsou zatíženy rekonstrukcí kanalizačních stok v rámci stavby „Zlepšení kvality vod 
v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“. 
 
 
 



2 

 

Usn. č. 
R 948/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I - Město, kdy dotčené pozemky 
parc.č. 5682/4, parc.č. 5765/2, parc.č. 5766/1, parc.č. 467, parc.č. 4233/9, parc.č. 4240/3, 
parc.č. 4411/2, parc.č. 4412/18, parc.č. 5682/4, parc.č. 5693/2, parc.č. 5749, parc.č. 5760/1, 
parc.č. 5762, parc.č. 5763/1, parc.č. 5763/2, parc.č. 5763/5, parc.č. 5766/1, parc.č. 5766/2, 
parc.č. 5767/2, parc.č. 5767/3, parc.č. 5767/5, parc.č. 5768, parc.č. 5770/12, parc.č. 
701,v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města 
Kojetína, jsou zatíženy rekonstrukcí kanalizačních stok v rámci stavby „Zlepšení kvality vod 
v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“. 
 
Usn. č. 
R 949/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I - Město, kdy dotčené pozemky 
parc.č. 706/1, parc.č. 660/1, parc.č. 660/3, parc.č. 662/7, parc.č. 662/9, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, jsou zatíženy 
rekonstrukcí kanalizačních stok v rámci stavby „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek 
Bečvy a Moravy“. 
 
Usn. č. 
R 950/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I - Město, kdy dotčené pozemky 
parc.č. 110/1, parc.č. 728/40, parc.č. 800/108, parc.č. 5738/2, parc.č. 5693/5, parc.č. 5750, 
parc.č. 5752/1, parc.č. 5761, parc.č. 5770/1, parc.č. 5770/4, parc.č. 5770/13, v katastrálním 
území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví města Kojetína, jsou 
zatíženy rekonstrukcí kanalizačních stok v rámci stavby „Zlepšení kvality vod v oblasti 
soutoku řek Bečvy a Moravy“. 
 
5. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk R/503) 
 
Usn. č. 
R 951/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 5.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 
roku od poskytnutí,   
souhlasí s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Českou spořitelnou a.s., se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku R/503, 
předloží návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru ke schválení 
Zastupitelstvu města dne 18. září 2012. 

 
6. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 3  
(tisk R/504) 
 
Usn. č. 
R 952/09-12 
Rada města po projednání 
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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,  
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 18.09.2012. 
 
Usn. č. 
R 953/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/4, 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 -  p. K.D. …, 
který je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/4 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/4, za podmínky úhrady 
dlužného nájemného do jednání Zastupitelstva města Kojetína dne 18.09.2012. 
 
Usn. č. 
R 954/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/5, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5384/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5384/125526 na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 4609 a číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město , 
za dohodnutou kupní cenu ve výši  192.209,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ -  
p. K.H. …, která je v současné době nájemcem bytu, 
předloží návrh na  uzavření Kupních smluv mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno výše, k projednání 
a schválení Zastupitelstvu města dne 18.09.2012. 
 
Usn. č. 
R 955/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodloužením termínu splatnosti  kupní ceny za bytovou jednotku 1204/3 na 
základě žádosti J.M.D., a to do 15.12.2012, při zachování podmínek sjednaných v kupní 
smlouvě, s výjimkou nároku na poskytnutí dodatečných slev, 
předloží návrh na prodloužení termínu splatnosti  kupní ceny za bytovou jednotku 1204/3 na 
základě žádosti J.M.D. k projednání Zastupitelstvu města dne 18.09.2012. 
 
7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/505) 

 
Usn. č. 
R 956/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4949/2,  ostatní plocha – 
manipulační plocha o výměře cca 385m2 a části pozemku p.č. 513/6, ostatní plocha – ostatní 
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komunikace o výměře cca 95m2,  o celkové výměře obou částí pozemků cca 480m2, vše ve 
vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.10001, za kupní 
cenu 50,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími – 
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti žadatelům p. P.Š. …, p. F.Ř. …, M.H.S. …, A.M.P. …a M.Š. … 
 
Usn. č. 
R 957/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí písemnost p. J.M. … o výměnu pozemků p.č. 3002/83, orná půda o výměře 
427m2, p.č. 3031/10, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 1824m2, p.č. 5704/139, 
ostatní plocha-ostatní  komunikace o výměře 40m2, p.č. 3002/89, orná půda o výměře 
1256m2, p.č. 3031/12, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 3263m2, p.č. 5704/132, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 92m2, p.č. 2579/24, orná půda o výměře 319m2, 
p.č. 3002/110, orná půda o výměře 1625m2, p.č. 5713/79, ostatní plocha-ostatní komunikace 
o výměře 12m2, p.č. 5715/27, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12m2, o celkové 
výměře 8870m2, ve vlastnictví p. J.M. …, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 
203 z důvodu napravení vlastnických vztahů, 
souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků p.č. 3002/83, orná půda o výměře 427m2, 
p.č. 3031/10, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 1824m2, p.č.  5704/139, ostatní 
plocha-ostatní komunikace o výměře 40m2, p.č. 3002/89, orná půda o  výměře 1256m2, p.č. 
3031/12, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 3263m2, p.č. 5704/132, ostatní plocha-
ostatní komunikace o výměře 92m2, p.č. 2579/24, orná půda o  výměře 319m2, p.č. 
3002/110, orná půda o výměře 1625m2, p.č. 5713/79, ostatní plocha- ostatní komunikace o 
výměře 12m2, p.č. 5715/27, ostatní plocha-ostatní komunikace o  výměře 12m2, o celkové 
výměře 8870m2, ve vlastnictví p. J.M. …, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.  
203 za pozemky p.č. 2231/74, orná půda o výměře 1551m2, p.č. 2231/110, orná půda o  
výměře 1533m2, p.č. 2231/70, orná půda o výměře 773m2  a p.č. 2388/417, orná půda o  
výměře 5033m2, o celkové výměře 8890m2 ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním  
území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, za podmínky úhrady veškerých nákladů 
spojených se směnou pozemků Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti.   

 

Usn. č. 
R 958/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí písemnost p. D.Ch. …, o upřesnění a přehodnocení sdělení rady města a 
zastupitelstva města k prodeji části pozemků p.č. 339/3 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
148/2 orná půda a p.č. 138 trvalý travní porost, ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním 
území  Kojetín, na listu vlastnictví č.10001 a trvá na svém usnesení R 764/04-12 ze dne 
25.04.2012, 
předloží k projednání Zastupitelstva města Kojetína 09/2012.  
 
Usn. č. 
R 959/09-12 
Rada města po projednání     
souhlasí s prodejem prvé části pozemku, před p.č.154, parcely č. 178/1, ostatní plocha o 
výměře cca 190m2, která je ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v obci Kojetín III - Kovalovice, v k. ú. Kovalovice u Kojetína, na listu  
vlastnictví č. 10001, p. R.T. …, za  cenu 101,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími – geometrický  plán, právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti a předloží k projednání ZM 
09/2012. 
 
 



5 

 

Usn. č. 
R 960/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem druhé části pozemku, před p.č.149, parcely č. 178/1,ostatní plocha o 
výměře cca 200m2, která je ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v obci Kojetín III - Kovalovice, v k. ú. Kovalovice u Kojetína, na listu 
vlastnictví č. 10001, M.V.O. …, za  cenu 101,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími – geometrický  plán, právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti a předloží k projednání ZM 
09/2012. 
 
Usn. č. 
R 961/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.1531/5, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 16m2 ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. V.H. 
…, za kupní cenu 43 210,-Kč jedné nemovitosti, za podmínky úhrady veškerých  nákladů 
s převodem spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, 
daň z převodu nemovitosti a předloží k projednání ZM 09/2012. 
 
Usn. č. 
R 962/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.1531/4, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 16m2 ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, manž. K. 
…, za kupní cenu 44 000,-Kč jedné nemovitosti, za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, 
daň z převodu nemovitosti a předloží k projednání ZM 09/2012.   
 
8. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 11/2012 
(tisk R/506) 
 
Usn. č. 
R 963/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012 dle přílohy tisku R/506, které zahrnuje: 

 příjmy ve výši 65,00 tis. Kč 
 výdaje ve výši 65,00 tis. Kč 

 
9. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/512, R/512A) 
 
Usn. č. 
R 964/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí, uzavřené dne 02.10.2000 mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město a RNDr. Jitkou 
Hálkovou, se sídlem 6. května 1376, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu určitou od 
01.10.2012 do 30.09.2014, výše nájemného činí 2.500,- Kč/rok + DPH v platné sazbě.  
 
Usn. č. 
R 965/09-12 
Rada města po projednání 
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schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 658/3, zahrada, o výměře 100 m2, v k.ú. Kojetín, za 
účelem pěstování zeleniny a květin, O.K. … a B.P. …, na dobu neurčitou, za cenu 0,85 
Kč/m2/rok, s účinností od 01.01.2013.  

 
Usn. č. 
R 966/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího  místa  č. 33 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, p. R.N. …, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc, ve výši    měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH v platné sazbě, 
s účinností od 01.10.2012. 
 
Usn. č. 
R 967/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost DOMINO Hrdá s.r.o., se sídlem Křenovice 157 o souhlas k povolení 
změny v užívání a udržovacích prací v pronajatých nebytových prostorech v domě č.p. 54 na 
Masarykově nám. v Kojetíně ze dne 04.09.2012, 
souhlasí s provedením změny v užívání a udržovacími pracemi v pronajatých nebytových 
prostorech v  domě č.p. 54 na Masarykově nám. v Kojetíně dle tisku R/512A, předpokládané 
náklady dle rozpočtu činí 48.098,- Kč.  

 
Usn. č. 
R 968/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu parkovacího místa č. 3 v garážovém stání domu č.p. 1309 
na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, podanou nájemcem R.L. …, ke dni 31.8.2012 
s výpovědní lhůtou jeden měsíc, 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout parkovací místo č. 3 
v garážovém stání domu č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I – Město, v souladu s 
„Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém státní domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město“, výše měsíčního nájemného činí min. 550,- Kč + DPH v platné 
sazbě. 
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/513) 
 
Usn. č. 
R 969/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 13, vel. 2+1, na ul. Sladovní 1186, Kojetín,  
Kojetín I-Město dohodou, na základě žádosti podané nájemcem p. K.S. …, k 15. 09. 2012. 
 
Usn. č. 
R 970/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 13, na ul. Sladovní 1186, vel. 2+1, žadatelům o 
pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. N.V. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku. 

2. D.S. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 
45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude pronajímatelem 
stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.  
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Usn. č. 
R 971/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 14, vel. 1+1 v domě na Sladovní ul. 1186, 
Kojetín, Kojetín I-Město na základě žádosti podané nájemcem, p. J.M. …, k 30. 09. 2012. 
 
Usn. č. 
R 972/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 14, vel. 1+1 v domě na Sladovní ul. 1186, Kojetín, 
Kojetín I-Město, žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. Z.L. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.  

2. B.L. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude 
pronajímatelem stanovena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.  

 
Usn. č. 
R 973/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na obecní nájemci bytu č. 11, vel. 1+0, v DPS na 
náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu určitou od 01. 10. 2012 do 31. 
12. 2012, p. O.A. …V platnosti zůstává smluvní měsíční nájemné ve výši 30,- Kč/m2, smluvní 
úhrada za zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a 
občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 974/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí výpověď z nájmu bytu č. B4, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemce p. H.S. …, ke dni 31. 10. 2012. 
 
Usn. č. 
R 975/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 10. 2012, na 
obecní byt č. 4, vel. 1+1., na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. 
M.M. …, za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném, vzniklých k 31. 
8. 2012, nejpozději do 10. 9. 2012. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 38,- Kč/m2, 
smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 
686 občanského zákoníku.  
V případě, že dlužné nájemné nebude uhrazeno do 10. 9. 2012 ukládá správci bytového 
fondu vyzvat nájemce k vyklizení a předání bytu do 30. 9. 2012. 
 
Usn. č. 
R 976/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci manž. M. …, na dobu určitou do 30. 09. 2012, a 
v případě plnění podmínek stanovených nájemní smlouvou, především včasné placení 
nájemného, prodloužit nájemní smlouvu dodatkem na další období, vždy na dobu 2 měsíců. 
V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací 
předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.  
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Usn. č. 
R 977/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. A2, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci manž. L. … Ukončení nájmu ke dni platnosti smlouvy na dobu 
určitou tj. ke dni 30. 09. 2012. 
 
Usn. č. 
R 978/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na obecní byt č. 6, vel. 1+1, v domě Palackého 371, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce p. J.S. …, na dobu určitou do 30. 11. 2012.  Kojetín, 
Kojetín I-Město. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 38,- Kč/m2, smluvní úhrada za 
zařizovací předměty, kauce byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského 
zákoníku.  
 
Usn. č. 
R 979/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2, vel 1+1, v domě Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce p. Y.M. …a ke dni ukončení platnosti nájemní smlouvy, 
ukládá správci bytového fondu zaslat výše uvedené nájemkyni výzvu k předání bytu. 
 
Usn. č. 
R 980/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 10, vel 1+1, v domě Sladovní 1185, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce p. B.M. … a  
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k datu skončení nájmu bytu, 
tj. k 30. 9. 2012.  
V případě, že nájemce požádá o prodloužení nájemní smlouvy schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy dodatkem na dobu určitou od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2012, za podmínky 
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném do 30. 09. 2012. V platnosti pak 
zůstává smluvní nájemné ve výši 45,- Kč m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce 
byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 981/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4, vel. 1+1, v domě Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce manž. B.M.M. …, a  
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k datu skončení nájmu bytu, 
tj. k 30. 9. 2012.  
V případě, že nájemce požádá o prodloužení nájemní smlouvy schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy dodatkem na dobu určitou od 01. 10. 2012 do 31.12.2012, za podmínky 
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném do 30. 09. 2012. V platnosti pak 
zůstává smluvní nájemné ve výši 38,- Kč m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce 
byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 982/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4, vel. 2+1, v domě Jana Peštuky 1321, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce p. K.D. …, a vyzvat nájemce k předání bytu k datu skončení nájmu bytu tj. 
k 15.11.2012.  



9 

 

Usn. č. 
R 983/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. B6, vel. 3+KK, v domě Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce p. J.R. …, a  
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k datu skončení nájmu bytu, 
tj. k 31. 10. 2012.  
V případě, že nájemce požádá o prodloužení nájemní smlouvy schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy dodatkem na dobu určitou od 01. 11. 2012 do 31. 01. 2013, za podmínky 
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném do 31. 10. 2012. V platnosti pak 
zůstává smluvní nájemné ve výši 45,- Kč m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce 
byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 984/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2, v domě Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, 
nájemci manž. J.M.Š. …, a 
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k datu skončení nájmu bytu, 
tj. k 30. 11. 2012.  
V případě, že nájemce požádá o prodloužení nájemní smlouvy schvaluje prodloužení 
nájemní smlouvy dodatkem na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013, za podmínky 
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném do 30. 11. 2012. V platnosti pak 
zůstává smluvní nájemné ve výši 38,- Kč m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, kauce 
byla uhrazena v souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 985/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď z nájmu bytu dle § 711, odst. 2, občanského zákoníku, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou s povinností pronajímatele poskytnout přístřeší, nájemcům obecního bytu 
č. 3, v domě Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-Město, manž. M.I.M. …, z důvodu 
hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, zejména tím, že nezaplatili 
nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku 
měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.  
 
Usn. č. 
R 986/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď z nájmu bytu dle ustanovení § 711, odst. 2 občanského zákoníku, 
s tříměsíční výpovědní lhůtou s povinností pronajímatele poskytnout přístřeší, nájemcům 
obecního bytu č. 3, v domě Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, manž. K.J.Š. …, 
z důvodu hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, zejména tím, že 
nezaplatili nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající 
trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.  

 
11. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/507) 
 
Usn. č. 
R 987/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 21.05.2012 a 
11.07.2012. 
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12. Zpráva o činnosti ŠJ Kojetín za období 01-08 2012 
(tisk R/517) 
 
Usn. č. 
R 988/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín za období 01-08 2012. 
 
13. Názvy ulic ve městě Kojetíně 
 
Usn. č. 
R 989/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o návrhu na změnu názvu ulic v Kojetíně, 
nesouhlasí s návrhem na změnu názvů ulic ve městě Kojetíně a informaci o obdrženém 
návrhu předloží na jednání ZM. 

 
14. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. Z 154/03-12 
(tisk R/510) 
 
 
Usn. č. 
R 990/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s revokací usnesení zastupitelstva města č. Z 154/03-12 ze dne 27. 3. 2012 
v souladu s ustanovením čl. 5.1. Zásad pro poskytování peněžitých dotací tak, že se sníží 
schválená výše poskytovaných peněžitých dotací o 2.800,- Kč na celkovou částku 697.200,- 
Kč, protože nedošlo k podpisu 1 smlouvy o poskytnutí peněžité dotace z důvodu na straně 
žadatele, 
předloží návrh na revokaci usnesení č. Z 154/03-12 ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 18. září 2012. 
 
15. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Kojetín (SDH Kojetín) 
(tisk R/511) 
 
Usn. č. 
R 991/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupené Ing.Jiřím Šírkem 
(jako „poskytovatelem“) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných 
hasičů Kojetín, IČ 75067293, zastoupené Václavem Baďurou , jednajícím na základě plné 
moci (jako „příjemcem“) za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 108.000,- 
Kč na předfinancování pořízení hasičské výzbroje dle „Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR“ k projektu „Pořízení hasičské výzbroje“,  
předloží návrh Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města dne 18.09.2012. 
 
16. Čerpání prostředků z Fondu prevence kriminality – navýšení výdajů 
(tisk R/518) 
 
Usn. č. 
R 992/09-12 
Rada města po projednání 
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souhlasí s čerpáním prostředků z Fondu prevence kriminality (FPK) ve výši 91.000,- Kč na 
rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), což představuje vybudování 
nového kamerového bodu v prostoru sportovního areálu Gymnázia Kojetín v Hanusíkově 
ulici, 
předloží tento záměr ke schválení Zastupitelstvu města Kojetína na jeho zasedání v 09/2012 
včetně rozpočtového opatření,   
ukládá veliteli MP Kojetín spolupracovat s odborem FO při zpracování návrhu na rozpočtové 
opatření.  
 
17. Čerpání prostředků z Fondu prevence kriminality – příspěvek DDM Kojetín 
(tisk R/519) 
 
Usn. č. 
R 993/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím příspěvku z prostředků Fondu prevence kriminality (FPK) Domu dětí 
a mládeže Kojetín, v celkové výši 26.713,- Kč, na částečné pokrytí nákladů spojených s akcí 
„Bezpečné město Kojetín 2012“. 
 
18. Schválení dodavatele stavebních prací malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v budově polikliniky ul. 6. Května 1373 v Kojetíně“ 
Schválení smlouvy o dílo na stavební práce malého rozsahu na akci  „Rekonstrukce 
sociálního zařízení v budově polikliniky ul. 6. Května 1373 v Kojetíně“ 
(tisk R/514) 
 
Usn. č. 
R 994/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce    
„Rekonstrukce sociálního zařízení v budově polikliniky ul. 6. května 1373 v Kojetíně“ 
uchazeči: Ladislav Bradna, Nová 1216, 752 1 Kojetín, IČ: 60788275, který byl doporučen 
komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku s nabídkovou cenou 
1 062 535,- Kč bez DPH, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce sociálního zařízení v budově polikliniky ul. 
6. května 1373, Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín  I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou 
města a zhotovitelem: Ladislav Bradna Nová 1216, 752 01 Kojetín. IČ:60788275 
zastoupená: Ladislavem Bradnou majitelem firmy, s nabídkovou cenou1 062 535,- Kč bez 
DPH. 
 
19. Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR na „Restaurování 
sochy Svatého Václava a Svaté Anny s podstavcem v Kojetíně“ 
(tisk R/515) 
 
Usn. č. 
R 995/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na  
„Restaurování sochy svatého Václava a svaté Anny s podstavcem v Kojetíně“ mezi 
příjemcem dotace: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín  I - 
Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a poskytovatelem 
dotace: Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 
48133981, zastoupený Ing. Lubomírem Faltýnkem ředitelem RO SZIF oprávněným jednat ve 
věci této dohody. 
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20. Vybudování vodovodního řadu v ulici Chytilova 
(tisk R/522) 
 
Usn. č. 
R 996/09-12 
Rada města po projednání 
neschvaluje zpracování projektové dokumentace na vybudování vodovodního řadu v ulici 
Chytilova v délce cca 250 m v  roce 2012,  
neschvaluje vybudování hlavního vodovodního řádu v ulici Chytilova v délce cca 250 m 
s možností napojení domů nové bytové výstavby v roce 2013. 
 
21. Změna přílohy č. 4 Organizačního řádu MěÚ Kojetín 
(tisk R/521) 
 
Usn. č. 
R 997/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje přílohu č. 4 Organizačního řádu MěÚ Kojetín, s účinností od 01.09.2012, dle 
důvodové zprávy tisku R/521. 
 
23. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/516) 
 
Usn. č. 
R 998/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,- Kč Domovu Alfreda Skeneho 
Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizaci, IČ 61985864, 751 12 Pavlovice u Přerova 95, 
jako příspěvek na společenské, kulturní a sportovní akce, nehrazené z provozních 
prostředků uvedené organizace. 

 
24. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/508) 
 
Usn. č. 
R 999/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 21.09.2010, 29.03.2011, 
20.09.2011, 13.12.2011, 27.03.2012 a 16.06.2012. 
 
25. Návrh na vyplacení odměny ředitelce MěKS Kojetín 
(tisk R/520) 
 
Usn. č. 
R 1000/09-12 
Rada města po projednání 
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu- organizační 
zajištění přípravy a průběhu Kojetínských hodů 2012, přípravy a průběhu Kojetínského 
hudebního léta 2012 – ředitelce MěKS Kojetín, sl. Haně Svačinové, dle tisku R/520.  
 
26. Nákup služebního vozidla – MěKS Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1001/09-12 
Rada města po projednání 
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souhlasí s nákupem služebního vozidla FIAT DOBLO CARGO COMBI 1.4 95k Base NI 
(vítěz výběrového řízení) pro účely spojené s hlavní činností Městského kulturního střediska 
Kojetín, 
souhlasí s uzavřením smlouvy o koupi vozidla  FIAT DOBLO CARGO COMBI 1.4 95k Base 
NI mezi MěKS Kojetín a firmou DOBE-CAR, s. r. o., Tovární 1250, 769 01 Holešov 
za nabídkovou cenu 309.974,- Kč včetně DPH (258.312,- Kč bez DPH), 
souhlasí s převodem částky 159.974,- Kč z rezervního fondu (účet 414) na investiční účet 
(účet 416) MěKS Kojetín. 
 
27. Výběrové řízení na dodávku el. energie a zemního plynu – smlouvy o společném 
postupu zadavatelů 
 
Usn. č. 
R 1002/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Centrem sociálních služeb Kojetín, 
p.o., nám. Dr.E.Beneše 3, Kojetín, zastoupeným Bc.Blankou Laboňovou – ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1003/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Moravskou hasičskou jednotou – 
Hasičským sborem Popůvky, Palackého 880, Kojetín, zastoupenou Karlem Vymětalem, 
starostou sboru. 
 
Usn. č. 
R 1004/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Městským kulturním střediskem, p.o., 
nám.Republiky 1033, Kojetín, zastoupeným Hanou Svačinovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1005/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Mateřskou školou Kojetín, p.o., 
Hanusíkova 10, Kojetín, zastoupenou Mgr. Ivanou Krčmařovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1006/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Školní jídelnou Kojetín, p.o., 
Hanusíkova 283, Kojetín, zastoupenou Mgr. Hanou Rohovou, ředitelkou p.o. 
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Usn. č. 
R 1007/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Základní školou Svatopluka Čecha, 
p.o., Svatopluka Čecha 586, Kojetín, zastoupenou Mgr. Olgou Odehnalovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1008/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Základní školou Kojetín, p.o., nám. 
Míru 83, Kojetín, zastoupenou Mgr. Rudolfem Pavlíčkem, ředitelem p.o. 
 
Usn. č. 
R 1009/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Základní školou a mateřskou školou 
Polkovice, p.o., Polkovice 85, zastoupenou Mgr. Leonou Indrákovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č.R 1010/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Technis, s.r.o., Padlých hrdinů 638, 
Kojetín, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem společnosti. 
 
Usn. č. 
R 1011/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Základní škola a mateřská škola 
Tovačov, Podvalí 353, Tovačov, zastoupenou Mgr. Pavlem Odehnalem, ředitelem p.o. 
 
Usn. č. 
R 1012/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Městem Tovačov, Náměstí 12, 
Tovačov, zastoupeným Mgr. Bc. Leonem Bouchalem – starostou města.  
 
Usn. č. 
R 1013/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
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Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Obcí Polkovice, Polkovice 15, 
zastoupenou Ing. Drahomírem Novákem – starostou obce. 
 
Usn. č. 
R 1014/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Obcí Uhřičice, Uhřičice 111, 
zastoupenou Mgr. Jannisem Isakidisem – starostou obce. 
 
Usn. č. 
R 1015/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Obcí Střibrnice, Stříbrnice 91, 
zastoupenou Mgr. Václavem Dvořáčkem – starostou obce. 
 
Usn. č. 
R 1016/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Obcí Zářičí, Zářičí 25, Chropyně, 
zastoupenou Marcelou Joklíkovou - starostkou obce. 
 
Usn. č. 
R 1017/09-12 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi centrálním 
zadavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím 
Šírkem - starostou města a pověřujícím zadavatelem: Obcí Oplocany, Oplocany 100, 
Tovačov, zastoupenou Hanou Skřépkovou – starostkou obce. 
 
28. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
28/A. Žádost o umožnění studia 
 
Usn. č. 
R 1018/09-12 
Rada města po projednání 
souhlasí, aby paní Jana Hrušáková absolvovala studium podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících, § 5 odst. 2 a § 24 odst. 4 písm. a), ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci stanovené pracovní doby. 
 
28/B. Žádost o pronájem nebytových prostor v Kojetíně 
 
Usn. č. 
R 1019/09-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost občanského sdružení „Zdravotně sociální pomoc pro lidi v nouzi“, 
Dluhonská 2935/94, 750 02 Přerov o pronájem nebytových prostor v Kojetíně pro zřízení 
poradenské kanceláře pro sociálně znevýhodněné občany, 
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ukládá starostovi města informovat občanské sdružení „Zdravotně sociální pomoc pro lidi 
v nouzi“ Přerov o stanovisku RM k výše uvedené žádosti. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.              Ing. Ilona Kapounová v.r.      
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková    
V  Kojetíně dne 5. září 2012   


