
 

 

U S N E S E N Í 
  
z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 
(tisk R/635) 
 
Usn. č. 
R 1283/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/635, které 
zahrnuje: 
příjmy ve výši 28,55 tis. Kč 
výdaje ve výši 388,15 tis. Kč 
financování ve výši 359,60 tis. Kč 
 
3. Schválení účetních odpisových plánů PO na rok 2013 
(tisk R/636) 
 
Usn. č. 
R  1284/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje účetní odpisové plány jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem 
Kojetínem na rok 2013, dle důvodové zprávy tisku R/636. 
 
4. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro PO 
(tisk R/637) 
 
Usn. č. 
R  1285/02-13 
Rada města po projednání 

stanovuje všem příspěvkovým organizacím zřízeným městem Kojetínem jako závazný 
ukazatel rozpočtu na rok 2013 dodržení výše a účelu poskytnutého příspěvku na provoz a 
příspěvku na pokrytí účetních odpisů dle schváleného rozpočtu 

ukládá ředitelům všech příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2013 dle důvodové zprávy tisku R/637. 
 
5. Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2012 
(tisk R/638) 
 
Usn. č. 
R  1286/02-13 
Rada města po projednání 

souhlasí se závěrečnou zprávou o provedené inventarizaci majetku a závazků Města 
Kojetína a příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy tisk R/638 

předloží závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína 
a příspěvkových organizací za rok 2012 ke schválení Zastupitelstvu města. 
 

6. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/639) 
 
Usn. č. 
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R  1287/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dodávce tepelné  energie č. 02/2012 
uzavřené dne 18.1.2012 mezi Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I-Město a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město s 
účinností od 1.1.2013.  
         
Usn. č. 
R  1288/02-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1122/4, ostatní plocha-ostatní komunikace 
o výměře 431m2, p.č. 1122/5, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 235m2, p.č. 
1173, ostatní plocha o výměře 1285m2, p.č. 1174, ostatní plocha o výměře 1 114m2, p.č. 
1176, ostatní plocha o výměře 1 063m2, p.č. 1177, ostatní plocha o výměře 784m2, p.č. 
1179/3, ostatní plocha o výměře 196m2, p.č. 1181, ostatní plocha o výměře 413m2, p.č. 
1182, ostatní plocha o výměře 955m2, p.č. 1183, ostatní plocha o výměře 1 117m2, p.č. 
1184, ostatní plocha o výměře 131m2, p.č. 1186, ostatní plocha o výměře 302m2, p.č. 1187, 
ostatní plocha o výměře 1 810m2, p.č. 1188/1, ostatní plocha o výměře 660m2, p.č. 1190, 
ostatní plocha o výměře 1 425m2, p.č. 1191, ostatní plocha o výměře 9 238m2, vše v k.ú. 
Uhřičice, zapsané na listu vlastnictví 661, vedeného u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo  náměstí  20, 
Kojetín, Kojetín I – Město jako „dárce“, do vlastnictví Obce Uhřičice, Uhřičice 111, 75201 
Kojetín, jako „obdarovaný“, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
obdarovaným – právní služby, správní poplatek při vkladu práva  do KN, daň z převodu 
nemovitosti. 
 
předloží ZM 03/2013 k projednání. 
 
7. Návrh na poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám 
(tisk R/640) 
 
Usn. č. 
R  1289/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč Mateřské škole sv. Josefa v 
Kojetíně, Komenského náměstí 49, Kojetín, Kojetín I-Město, IČO: 71341188, jako příspěvek 
na pořízení pružinové houpačky do školní zahrady. 
 
Usn. č. 
R  1290/02-13 
Rada města po projednání 

souhlasí s poskytnutím peněžitého daru ve výši 30.000,-Kč Římskokatolické farnosti Kojetín, 
Komenského náměstí 48, Kojetín, Kojetín I-Město, IČO: 45180458, jako příspěvek na opravu 
osvětlení ciferníků v severní věži kostela a předloží návrh ZM 03/2013. 

 
Usn. č. 
R  1291/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,-Kč Domovu pro seniory Tovačov, 
příspěvková organizace, Nádražní  94, Tovačov, IČO: 61985872, jako příspěvek na běžné 
výdaje související s poskytováním sociálních služeb. 

 
Usn. č. 
R 1292/02-13 
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Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč organizaci ALFA HANDICAP, 
Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu, místní organizaci Kojetín, 
Husova 740, Kojetín, Kojetín I-Město, IČO: 26594064, jako příspěvek na činnost organizace. 

 
Usn. č. 
R  1293/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých ČR, Oblastní pobočce Přerov, Čechova 2, Přerov, IČO: 65399447, jako 
příspěvek na činnost organizace. 

 
Usn. č. 
R 1294/02-13 
Rada města po projednání 

neschvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci SOCIÁLNÍ SLUŽBY PAČLAVICE, 
příspěvková organizace, Pačlavice 6, IČO: 75079771, jako příspěvek na poskytování 
sociálních služeb. 

 
Usn. č. 
R 1295/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 8.000,-Kč p. T.S., členovi JSDH Kojetín – jako 
příspěvek na získání řidičského oprávnění skupiny C, které bude využíváno pro potřeby 
JSDH Kojetín. 
 
Usn. č. 
R  1296/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč pí. K.B., jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s kajakářským soustředěním v Itálii (9.3. – 22.3.2013) syna J.N. 
 
Usn. č. 
R  1297/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč pí. S.V., jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s kajakářským soustředěním v Itálii (9.3. – 22.3.2013) dcery L.V. 
 
Usn. č. 
R  1298/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč pí. D.P., jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s kajakářským soustředěním v Itálii (9.3. – 22.3.2013) syna D.P. 
 
Usn. č. 
R  1299/02-13 
Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč pí. I.K., jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s kajakářským soustředěním v Itálii (9.3. – 22.3.2013) syna M.K. 
 
Usn. č. 
R  1300/02-13 
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Rada města po projednání 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000,-Kč p. A.Z., jako příspěvek na úhradu 
nákladů spojených s kajakářským soustředěním v Itálii (9.3. – 22.3.2013) syna O.Z. 
 
8. Personální záležitosti příspěvkových organizací 
(tisk R/641) 
 
Usn. č. 
R  1301/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu – zkvalitnění 
činnosti ŠJ Kojetín v r. 2012, ředitelce ŠJ Kojetín, Mgr. Haně Rohové, dle tisku R/641 
 
schvaluje poskytnutí osobního příplatku ředitelce DDM Kojetín, pí. Janě Hrušákové, s 
účinností od 01.03.2013, dle tisku R/641. 
 
9. Výroční zpráva o činnosti MěÚ Kojetín 
(tisk R/642) 
 
Usn. č. 
R  1302/02-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti MěÚ Kojetín za rok 2012. 
 
10. Změna textu stávajícího bodu 7. Zřizovací listiny CSS Kojetín 
(tisk R/643) 
 
Usn. č. 
R 1303/02-13 
Rada města po projednání 
souhlasí se změnou textu stávajícího bodu 7. Zřizovací listiny Centra sociálních služeb 
Kojetín, příspěvková organizace, který zní „Zabezpečení výchovných, vzdělávacích, 
aktivizačních a společenských činností pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze 
znevýhodněného sociálního prostředí“ na následující znění textu bodu 7. Zřizovací listiny: 
„Zabezpečení výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a společenských činností pro seniory, 
zdravotně postižené občany“ a předloží návrh na změnu zřizovací listiny ZM Kojetín. 
 
11. Schválení 0,5 pracovního úvazku na pozici pracovníka v sociálních 
službách – pečovatelky v organizaci CSS Kojetín 
(tisk R/644) 
 
Usn. č. 
R 1304/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje navýšení počtu zaměstnanců CSS Kojetín, příspěvková organizace, o 0,5 
pracovního úvazku na pozici pracovníka v sociálních službách - pečovatelky v organizaci 
Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, od 1.3.2013. 

12. Výroční zpráva o činnosti CSS Kojetín a účetní závěrka za r. 2012  
(tisk R/645) 
 
Usn. č. 
R  1305/02-13 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace 
za rok 2012 
 
schvaluje účetní závěrku Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 
2012 dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/645. 
 
schvaluje  výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací CSS Kojetín za rok 
2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/645. 
 
13. Výroční zpráva o činnosti ŠJ Kojetín a účetní závěrka za r. 2012 
(tisk R/646) 
 
Usn. č. 
R  1306/02-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 
2012. 
 
schvaluje účetní závěrku Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2012 dle 
důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/646. 
 
schvaluje  výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací Školní jídelna Kojetín 
za rok 2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/646. 
 
14. Účetní závěrka za rok 2012 MěKS Kojetín 
(tisk R/647) 
 
Usn. č. 
R  1307/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, 
za rok 2012 dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/647 
 
schvaluje výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací MěKS Kojetín za rok 
2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/647. 
 
15. Účetní závěrka za rok 2012 DDM Kojetín 
(tisk R/648) 
 
Usn. č. 
R  1308/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 
2012 dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/648 
 
schvaluje výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací DDM Kojetín za rok 
2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/648. 
 
16. Účetní závěrka za rok 2012 ZŠ nám. Míru Kojetín 
(tisk R/649) 
 
Usn. č. 
R 1309/02-13 
Rada města po projednání 
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schvaluje účetní závěrku Základní školy Kojetín, nám. Míru 83, příspěvkové organizace, za 

rok 2012 dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/649. 
 
schvaluje výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací Základní škola Kojetín, 
nám. Míru 83 za rok 2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/649. 
 
17. Účetní závěrka za rok 2012 ZŠ Svat. Čecha Kojetín 
(tisk R/650) 
 
Usn. č. 
R  1310/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje účetní závěrku Základní školy Kojetín – Svatopluka Čecha 586, příspěvkové 
organizace, za rok 2012 dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/650 
 
schvaluje výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací Základní škola Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, za rok 2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/650. 
 
18. Účetní závěrka za rok 2012 MŠ Kojetín 
(tisk R/651) 
 
Usn. č. 
R  1311/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2012 dle 
důvodové zprávy a přílohy tisku č. R/651. 
 
schvaluje výsledek hospodaření vykázaný příspěvkovou organizací Mateřská škola Kojetín 
za rok 2012 a jeho převedení dle návrhu v příloze tisku R/651. 
 
19. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
19.A Prodloužení nájmu nebytových prostor v budově polikliniky 
Usn. č. 
R  1312/02-13 
Rada města po projednání  
prodlužuje nájem nebytových prostor č. 2/06 v budově polikliniky, ul. 6. května, čp. 1373, 
Kojetín, Kojetín I – Město,   MUDr. A.H., na dobu určitou, do 31.3.2013, za stejných 
podmínek nájmu jako doposud. Tímto se rovněž mění pronájem nebytových prostor č. 2/06 
v budově polikliniky, ul. 6. května, čp. 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, Diagnostické 
ambulanci Kojetín, s.r.o., zastoupené jednatelem MUDr. A.K., s účinností od 1.4.2013.    
 
19.B Schválení nájemní smlouvy – „Smlouva o udělení licence k užití formou 
pronájmu a podpoře provozu Programového vybavení Radnice Vera 
 
Usn. č. 
R  1313/02-13 
Rada města po projednání  

ruší usnesení rady města R 1206/12-12 ze dne 11.12.2012 

schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o udělení Licence k užití formou pronájmu a 
podpoře provozu Programového vybavení Radnice VERA mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370 a právnickou osobou  VERA, spol. s r. 
o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978 v ceně 300 000,- Kč bez DPH/rok. 
 
19. C Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
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Usn. č. 
R  1314/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje podporu kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10.03.2013 na 
budově radnice. 
 
19.D Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení 
 
Usn. č. 
R  1315/02-13 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení, uzavřené 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín a společností JMP Net, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Brno. 
 
19.E Zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství 

 
Usn. č. 
R 1316/02-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství, konaného dne 
06.02.2013. 
 
19.F Vydání publikace k výročí založení Kojetína 
 
Usn. č. 
R 1317/02-13 
Rada města po projednání 
souhlasí se záměrem vydat k 780. výročí založení Kojetína publikaci „Kojetín na 
pohlednicích“. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová  v.r.     
 starosta města            místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
Zápis provedla Markéta Vyoralová    
V  Kojetíně dne 27. února 2013   


