
 

 

U S N E S E N Í 
  
ze 72. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. srpna 2013, v 13:00 hodin, 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
2. Plnění usnesení RM 
(tisk R/762) 

 
Usn. č. 
R 1531/08-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.06. a 07.08.2013. 
 
3. Plnění usnesení ZM 
(tisk R/763) 
 
Usn. č. 
R 1532/08-13 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení ZM Kojetína ze dne  21.09.2010, 27.03.2012, 19.06.2012, 
18.09.2012, 03.10.2012, 11.12.2012, 26.03.2013 a 18.06.2013. 
 
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/764) 

 
Usn. č. 
R 1533/08-13 
Rada města po projednání  
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 17.09.2013. 
 
5. Výběrové řízení na dodávku el. energie – smlouvy o společném postupu zadavatelů 
(tisk R/767) 
 
Usn. č. 
R 1534/08-13 
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 Mgr. Bc. Blankou Laboňovou – ředitelkou 
p.o. 
 
Usn. č. 
R 1535/08-13 
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 1536/08-13 
Rada města po projednání 
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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 1537/08-13 
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, zastoupené Mgr. Ivanou Krčmařovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1538/08-13 
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, zastoupené Mgr.Hanou Rohovou, ředitelkou p.o. 
 
Usn. č. 
R 1539/08-13 
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 1540/08-13 
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 1541/08-13 
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, zastoupené Ing.Vlastimilem Psotkou, ředitelem společnosti. 
 
Usn. č. 
R 1542/08-13 
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, zastoupené Mgr.Pavlem Odehnalem, ředitelem p.o. 
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Usn. č. 
R 1543/08-13 
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 1544/08-13 
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, 
zastoupené Mgr. Václavem Dvořáčkem – starostou obce. 
 
Usn. č. 
R 1545/08-13 
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, zastoupené Hanou Skřépkovou – starostkou obce. 
 
Usn. č. 
R 1546/08-13 
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 Lobodice, Lobodice 39, 
zastoupené Ing.Stanislavem Hlavinkou – starostou obce. 
 
Usn. č. 
R 1547/08-13 
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 
Lobice, p.o., Lobodice 39, zastoupené PaedDr. Janou Blažkovou – ředitelkou školy. 
 
Usn. č. 
R 1548/08-13 
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 Hodslavice, Hodslavice 211, 
zastoupené Mgr. Pavlou Adamcovou – starostkou obce 
 
6. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/765) 
 
Usn. č. 
R 1549/08-13 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí záznam z jednání o směně části pozemku p.č. st. 293/1, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 25m2, který je ve vlastnictví manž. K.M.N. …, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 362, za část pozemku p.č. 5758/2, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše vedené u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na základě zpracovaného geometrického 
plánu č. 2200-45/2013 ze dne 09.07.2013, 
souhlasí se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. st. 293/1, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 25m2, který je ve vlastnictví manž. K.M.N. …, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 362, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za část pozemku p.č. 5758/2, ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 1m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním  území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný 
na listu  vlastnictví č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, za podmínky úhrady veškerých nákladů spojených se směnou 
pozemků Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město - geometrický 
plán, znalecký posudek, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně 
z převodu nemovitosti. Smluvní strany hodnotu obou směnovaných pozemků pokládají za 
stejnou a žádná ze stran nepožaduje doplatek ke směně. 
 
Usn. č. 
R 1550/08-13 
Rada města po projednání 
mění usnesení č. R 186/03-11 ze dne 16.03.2011 na souhlasí s úplatným převodem 
pozemku p. č.199/9, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 77m2, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví  č. 60000, vedeném u katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky 
s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1551/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/4, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 4m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. H.S. 
…, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti, 
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1552/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/5, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 22m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. J.K. …, 
za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti,  
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předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1553/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/6, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, manž. 
F.M.H. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti, 
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1554/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/7, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, manž. 
Z.J.H. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti,  
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1555/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/8, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, manž. 
M.D.S. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti, 
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
Usn. č. 
R 1556/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku pod garáží p.č. st. 1539/9, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 16m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. J.V. …, 
za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti, 
předloží k projednání ZM 09/2013. 
 
 
7. Nakládání s majetkem - pronájmy 
(tisk R/766) 
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Usn. č. 
R 1557/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2-2013 na poskytování úklidových služeb 
nájemních ploch v budově polikliniky, uzavřené dne 29.1.2013 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město a Technis Kojetín, spol. s.r.o., Padlých 
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, s účinností od 01.09.2013. 
 
Usn. č. 
R 1558/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje dohodu na ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí – tří telefonních linek v rámci 
ústředny v budově polikliniky, uzavřené dne 29.02.2012, nájemce RNDr. Jitka Hálková, 6. 
května 1376, Kojetín, Kojetín  I – Město, ke dni 31.12.2013. 
 
Usn. č. 
R 1559/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje dohodu na ukončení smlouvy o nájmu movitých věcí – plošiny pro imobilní občany 
v budově polikliniky, uzavřené dne 02.10.2000, ve znění pozdějších dodatků, nájemce RNDr. 
Jitka Hálková, 6. května 1376, Kojetín, Kojetín  I – Město, ke dni 30.09.2013. 
 
Usn. č. 
R 1560/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o nájmu movitých věcí – tří telefonních linek v rámci ústředny v budově 
polikliniky, mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město a RNDr. 
Jitkou Hálkovou s.r.o., 6. května 1376, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu neurčitou, 
s účinností od  01.01.2014. 
 
Usn. č. 
R 1561/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje smlouvu o užívání zařízení – plošiny pro imobilní občany v budově polikliniky, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín I – Město a RNDr. Jitkou 
Hálkovou s.r.o., 6. května 1376, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu určitou,  od  01.10.2013 
do 30.09.2014. 
 
Usn. č. 
R 1562/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru Města Kojetín pronajmout nebytové prostory o výměře  
cca 10,20 m2,  místnost  č. dveří 218, ve  2. patře objektu polikliniky, na  ulici  6. května čp. 
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
nájemné ve výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na služby.  
 
8. Návrh na uzavření mandátní smlouvy – výběrové řízení na refinancování stávajících 
úvěrů Města Kojetína 
(tisk R/771) 
 
Usn. č. 
R 1563/08-13 
Rada města po projednání 
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schvaluje návrh na realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele služeb za účelem 
zajištění refinancování úvěrů Města Kojetína, dle důvodové zprávy k tisku R/771, 
schvaluje uzavření Mandátní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 
Kojetín-I Město, IČ 00301370 jako „Mandantem“ a společností BM asistent s.r.o., 
zastoupenou Ing. Zbyňkem Müllerem, jednatelem společnosti, Jeremenkova 42, 779 00 
Olomouc, IČ: 26796350, jako „Mandatářem“, na zajištění služeb souvisejících s přípravou a 
organizací zadávacího řízení na výběr dodavatele služeb za účelem „Refinancování úvěrů 
Města Kojetína“, dle přílohy k tisku R/771. 

 
9. Návrh na umístění bankomatu na Masarykově náměstí 54 
 
Usn. č. 
R 1564/08-13 
Rada města po projednání 
souhlasí s umístěním bankomatu Komerční banky a.s.  v prostorách domu Masarykovo 
č.p.54, Kojetín dle požadavku  nájemce fy. Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, IČ 28571002 
a předloženého návrhu. Práva a povinnosti plynoucí z umístění bankomatu v objektu 
Masarykovo 54, budou  upravena smlouvou mezi  Komerční bankou a.s. a  nájemce fy 
Domino Hrdá s.r.o. V případě, že by v budoucnu byla smlouva o umístění bankomatu 
ukončena,  je nájemce povinen uvést objekt do původního stavu na své náklady.  
 
10. Jmenování člena komise RM 
(tisk R/774) 
 
Usn. č. 
R 1565/08-13 
Rada města po projednání 
jmenuje Ing. Hanu Večeřovou, vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín, členkou Komise pro 
otázky bydlení RM. 
 
11. Dohoda o poskytnutí dotace ze SZIF „Obnova kapličky v Popůvkách“ 
(tisk R/768) 
 
Usn. č. 
R 1566/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci 
projektu „Obnova kapličky v Popůvkách, mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, se sídlem 
Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 75201 zastoupené Ing. Jiřím Šírkem 
starostou města a Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Ve Smečkách 
801/33 110 00 Praha - Nové Město, zastoupený Ing. Vladimírem Divišem ředitelem RO SZIF 
oprávněným jednat ve věcech této smlouvy. Přiznaná dotace 308 303,-Kč. 

 
12. Kojetín – ul. Padlých hrdinů, dostavba kanalizace 5. etapa 
(tisk R/769) 
 
Usn. č. 
R 1567/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „ Kojetín – ul. Padlých hrdinů, 
dostavba kanalizace 5. etapa“ uchazeči: MYFA Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 00 
Olomouc – Hodolany, IČ 25376772, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení 
zakázek na výše uvedenou zakázku, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Kojetín – ul. Padlých hrdinů dostavba kanalizace 5. 
etapa“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
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Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a 
zhotovitelem: MYFA Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41 772 00 Olomouc - Hodolany, IČ 
25376772, zastoupená: Janem Frýbou jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou 
808 569,-Kč bez DPH. 
 
13. Výměna oken na budově polikliniky 
(tisk R/772) 
 
Usn. č. 
R 1568/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken na budově polikliniky ul. 6. května 
1373 Kojetín“, mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a 
zhotovitelem: V okno s.r.o. Skaštice 149, 767 01 Kroměříž, IČ 25527266 zastoupené Ing, 
Josefem Kalinou statutárním zástupcem a Tomášem Lošonským, osobou oprávněnou k 
podpisu, za cenu 36 132,- Kč bez DPH. 
 
14. Návrh na vyplacení odměny ředitelce MěKS Kojetín 
(tisk R/773) 
 
Usn. č. 
R 1569/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje peněžní odměnu za splnění zvlášť významného pracovního úkolu- organizační 
zajištění přípravy a průběhu Kojetínských hodů 2013, přípravy a průběhu Kojetínského 
hudebního léta 2013 – ředitelce MěKS Kojetín, sl. Haně Svačinové, dle tisku R/773. 

 
15. Bytové záležitosti 
(tisk R/770) 
 
Usn. č. 
R 1570/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. 14, vel. 2+1, v domě na ul. Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I 
– Město, žadateli: H.V. …. Za podmínek nájmu na dobu určitou, 3 měsíců, smluvní měsíční 
nájemné 45,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena 
pronajímatelem v  souladu s ustanovením § 686a občanského zákoníku.     

Usn. č. 
R 1571/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. 14, vel. 1+0, v domě na ul. Sladovní 1186, Kojetín, Kojetín I – 
Město, žadateli: F.M. … Za podmínek nájmu na dobu určitou, 3 měsíců, smluvní měsíční 
nájemné 45,-  Kč/m2, smluvní úhrada za    zařizovací   předměty,   výše    kauce   bude 
stanovena  pronajímatelem  v souladu s ustanovením  § 686a  občanského zákoníku.     

 
Usn. č. 
R 1572/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 28, vel. 1+1, v DPS na ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemce E.S. …, dohodou ke dni 30.09.2013, 
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k 30.09.2013. 
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Usn. č. 
R 1573/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. 28, vel. 1+1, v DPS na ul. Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I 
– Město, žadatelům v tomto pořadí:                

          1.   K.A. … 
       2.   S.D. … 

Za podmínek nájmu na dobu určitou, 3 měsíců, smluvní měsíční nájemné 38,- Kč/m2,  
smluvní úhrada za  zařizovací   předměty, výše   kauce    bude stanovena   pronajímatelem 
v souladu  s ustanovením  §  686a   občanského zákoníku.   
 
Usn. č. 
R 1574/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.09.2013 do 31.10.2013, 
na obecní byt č. 2, vel 2+1, v domě Palackého 371, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce V.D. 
…, za podmínky úhrady nájemného na měsíc září 2013 při podpisu nájemní smlouvy a 
úhrady nájemného na měsíc říjen 2013 do 25.10.2013  a dále úhrady nájemného jeden 
měsíc předem. V platnosti zůstává smluvní měsíční nájemné 38,- Kč/m2, smluvní úhrada za 
zařizovací předměty. V případě neuzavření nájemní smlouvy a neuhrazení nájemného na 
měsíc září 2013 do 15.09.2013, ukládá správci bytového fondu vyzvat pí V.D. k předání 
bytu. 
 
Usn. č. 
R 1575/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4, vel. 1+1, v domě Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce M.M. …, ke dni 31.08.2013, 
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k 31.08.2013. 
V   případě,   že  nájemce  M.M. …, požádá o prodloužení nájemní smlouvy, schvaluje 
pronájem obecního bytu č. 4, vel 1+1, v domě Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, 
na dobu určitou od 01.09.2013 do 30.11.2013, za podmínky uhrazení veškerých  finančních  
závazků na nájemném do 31.08.2013.  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 1576/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. 2, vel. 1+1, v domě Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I – 
Město, p. J.Š. …, na dobu určitou od 01.09.2013 do 30.11.2013, za podmínky uhrazení 
veškerých  finančních závazků na nájemném do  31.08.2013 a následně placení   jednoho 
nájemného předem. 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 1577/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4, vel. 1+1, v domě Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemce M.M. …, ke dni 31.08.2013, 
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k 31.08.2013. 
V případě, že nájemce M.M. …, požádá o prodloužení nájemní smlouvy, schválit pronájem 
obecního bytu č. 4, vel 1+1, v domě Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město, na dobu 
určitou od 01.09.2013 do 30.11.2013, za podmínky uhrazení veškerých  finančních   závazků  



10 

 

na  nájemném do 31.8.2013.  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 1578/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1, vel. 1+1, v domě Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemce M.M. …, dohodou ke dni 31.08.2013 za podmínky, že byt bude předán 
správci bytového fondu bez závad, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, 
ukládá správci bytového fondu vyzvat nájemce k předání bytu k 31.08.2013. 
 
Usn. č. 
R 1579/08-13 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. 1, vel. 1+1, v domě na ul. Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-
Město, žadateli: M.K. … Za podmínek nájmu na dobu určitou, 2 měsíců, smluvní měsíční 
nájemné 38,- Kč/m2, smluvní úhrada za zařizovací předměty, výše kauce bude stanovena 
pronajímatelem v souladu s  ustanovením § 686a občanského zákoníku.  Podmínka úhrady 
kauce – první  polovinu kauce uhradit  při podpisu   nájemní    smlouvy, druhou   polovinu   
kauce uhradit následující měsíc. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová v.r.       
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 28. srpna 2013   


