
 

 

U S N E S E N Í 
  
z 83. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. února 2014, ve 14:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů REVENGE 
(tisk R/889) 
 
Usn. č. 
R 1794/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů (dále jen 
smlouva) uzavřené dne 29.11.2012 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370 (dále jen Město Kojetín) a společností 
REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 28101766. 
 
3. Změny a doplňky povodňového plánu 
(tisk R/890) 
 
Usn. č. 
R 1795/02-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s provedením změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust. § 78 zák. 
č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách), 
odvolává 

- npor. Ing. Martina Bosáka – vedoucího obvodního oddělení Kojetín, policie ČR, z funkce 
člena povodňové komise RM Kojetín, 

- p. Václava Baďuru – velitele Jednotky SDH Kojetín, z funkce člena povodňové komise 
RM Kojetín, 

jmenuje 
- npor. Bc. Martinu Schrammovou - vedoucí obvodního oddělení Kojetín, policie ČR, 

členem povodňové komise RM Kojetín, 
- Tomáše Stavinohu – velitele Jednotky SDH Kojetín, členem povodňové komise RM 

Kojetín. 
pověřuje tajemnici povodňové komise zaslat změny a doplňky povodňového plánu Města 
Kojetín, na Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov. 
 
4. Mandátní smlouva na přípravu a realizaci podlimitního výběrového řízení na projekt 
„Víceúčelová sportovní hala Kojetín“ 
(tisk R/891) 
 
Usn. č. 
R 1796/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření mandátní smlouvy o dílo na přípravu a realizaci podlimitního výběrového 
řízení na akci „Víceúčelová sportovní hala Kojetín“, mezi objednatelem: 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, IČ: 
26796350, zastoupeným Ing. Zbyňkem Müllerem jednatelem společnosti, za cenu 35 000,- 
Kč bez DPH. 
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5. Projektový management „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní 
školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ 
(tisk R/892) 
 
Usn. č. 
R 1797/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění projektového managementu v rámci 
projektu „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, 
Kojetín“ mezi příkazcem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I 
– Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem: INNOVOU Int. 
s.r.o., se sídlem Jílová 1913/14 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, kontaktní adresa: nám. 
T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČ. 27857255, zastoupenou Mgr. Lubomírem Náplavou, 
zmocněným plnou mocí. S nabídkovou cenou 115 200,- Kč bez DPH. 
 
6. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Renovace učeben přírodovědných 
předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ 
(tisk R/897) 

 
Usn. č. 
R 1798/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava na akci „Renovace učeben přírodovědných předmětů 
Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ mezi příjemcem: Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem 
- starostou města a poskytovatelem: Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, 
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČ 75084911, zastoupená Ing. Jiřím Rozbořilem, 
předsedou regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Poskytnutá výše dotace ve 
výši maximálně 2 432 987,65 Kč. 
 
7. Veřejná zakázka „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, 
náměstí Míru 83, Kojetín“ 
(tisk R/898) 
 
Usn. č. 
R 1799/02-14 
Rada města po projednání 
neschvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění administrace veřejné zakázky malého 
rozsahu projektu „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 
83, Kojetín“ mezi příkazcem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem: 
INNOVOU Int. s.r.o., se sídlem: Jílová 1913/14 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
kontaktní adresa: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, IČ. 27857255, zastoupenou Mgr. 
Lubomírem Náplavou, zmocněným plnou mocí. S nabídkovou cenou 50 000,- Kč bez DPH, 
ukládá odboru VŽPD realizovat poptávkové řízení za účelem zjištění nabídkové ceny na 
zajištění administrace výše uvedené veřejné zakázky. 
 
8. Plnění usnesení rady města 
(tisk R/885) 
 
Usn. č. 
R 1800/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013 a 15.01.2014. 
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9. Zpráva o vyřizování stížností a peticí za rok 2013 
(tisk R/894) 
 
Usn. č. 
R 1801/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a peticí přijatých za rok 2013 dle důvodové 
zprávy tisku R/894. 
 
10. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/886) 
 
Usn. č. 
R 1802/02-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem budovy bez čp/če obč. vyb., postavené na  pozemku p.č. st. 1637, 
včetně části pozemku p.č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 246m2, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném  
u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci p. K.Z. …, 
za kupní cenu 450.000,-Kč. Prodávající uhradí veškeré náklady s převodem – právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z nabytí nemovitosti, 
předloží ZM 03/2014. 
 
Usn. č. 
R 1803/02-14 
Rada města po projednání 
nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 656/2,  ostatní plocha – ostatní komunikace a 
části pozemku p.č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří, celkem o výměře cca 170m2, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném  
u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  
schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha - ostatní komunikace 
a části pozemku p.č. st. 1637, zastavěná plocha a nádvoří, celkem o výměře cca 170m2 
v katastrálním území Kojetín, za minimální prodejní cenu 25 tis. Kč a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, 
předloží ZM 03/2014. 
 
Usn. č. 
R 1804/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodej plechové boudy z železné konstrukce a pozinkovaného plechu o 
půdorysném rozměru 5,1x8,05m, výška cca 2-2,3m, určené pro stavební nářadí a stavební 
materiál, která je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, zájemci p. M.Ch. …, za kupní cenu 15.000,-Kč. 
 
Usn. č. 
R 1805/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8012862/VB/1 mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín  zastoupenou 
společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem ČSA 961, Velká Bystřice. 
Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína, p.č. 5750, ostatní plocha, v katastrálním území  
Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
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pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov byl dotčen energetickou stavbou zařízení 
distribuční soustavy „Kojetín, V., vložení střešníku NN“, a to na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. 
R 1806/02-14 
Rada města po projednání 
mění usnesení č. R 1719/12-13 ze dne 10.12.2013 na  
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností RWE GasNet s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem v zastoupení RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, Brno a p. D.M. …. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 5770/1, 
ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, 
byl dotčen právem zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právem vstupovat  a vjíždět 
v souvislosti  se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení a to na dobu neurčitou.    
 
11. Bytové záležitosti 
(tisk R/888, R/888A a R/888B) 
 
Usn. č. 
R 1807/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje  ukončení nájmu bytu č. 9, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci p. M.K. …, k datu uplynutí sjednané doby nájmu tj. k 31.03.2014. 

Usn. č. 
R 1808/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. 10 v DPS Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, nájemcem p. M.P. …, k datu úmrtí tj. k 17.01.2014. 

Usn. č. 
R 1809/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 10, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, 
Kojetín, Kojetín I-Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS v pořadí: 

1. J.K. … 
2. D.S. …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 1.180,- 
Kč/měsíc, výše jistiny bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku. 
 
Usn. č. 
R 1810/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 15, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS v pořadí: 

1. M.Z. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, smluvní měsíční nájemné ve výši 
998,- Kč/měsíc, výše jistiny bude stanovena pronajímatelem v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 

2. F.P. …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní měsíční nájemné ve 
výši 998,- Kč/měsíc, výše jistiny bude stanovena pronajímatelem v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku 
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Usn. č. 
R 1811/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici J. Peštuky 
1322, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. D.J. …, na dobu určitou 3 měsíců tj. do 
30.06.2014. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 1180,- Kč/měsíc, výše jistoty bude 
pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 

Usn. č. 
R 1812/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 19, vel. 2+1, v DPS na ulici J. Peštuky 
1322, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. L.A. …, na dobu určitou 6 měsíců tj. do 
30.09.2014. V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 1.695,- Kč/měsíc, výše jistoty bude 
pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 

Usn. č. 
R 1813/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního  bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 
3, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. J.M. …, na dobu určitou 3 měsíců tj. do 31.05.2014. 
V platnosti zůstává smluvní nájemné ve výši 881,- Kč/měsíc, výše jistoty bude 
pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 

Usn. č. 
R 1814/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. M.B.M. …, na dobu určitou od 01.03.2014 do 
31.05.2014, za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků  vůči Městu Kojetín 
v termínu do 28.02.2014. Výše nájemného 1.989,- Kč/měsíc zůstává v platnosti.  V případě 
nesplnění stanovené podmínky nájmu, bude nájem ukončen k 28.02.2014. 

Usn. č. 
R 1815/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, 
Kojetín, Kojetín I -  Město, nájemcům manž. J.M.Š. …, na dobu určitou od 01.03.2014 do 
31.05.2014, za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků  vůči Městu Kojetín 
v termínu do 28.02.2014 a hrazení nájemného měsíčně předem vždy do konce 
předcházejícího kalendářního měsíce. Výše nájemného 2.433,- Kč/měsíc zůstává v platnosti.  
V případě nesplnění stanovené podmínky nájmu, bude nájem ukončen k 28.02.2014. 

Usn. č. 
R 1816/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, 
Kojetín, Kojetín I –Město, nájemci p. M.M. …, na dobu určitou od 01.03.2014 do 31.05.2014, 
za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků  vůči Městu Kojetín v termínu do 
28.2.2014 a hrazení nájemného  měsíčně předem vždy do konce předcházejícího 
kalendářního měsíce. Výše nájemného 1.984,- Kč/měsíc zůstává v platnosti, výše jistoty 
bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 
V případě nesplnění stanovené podmínky nájmu, bude nájem ukončen k 28.02.2014. 

Usn. č. 
R 1817/02-14 
Rada města po projednání 
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schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. M.M.M. …, na dobu určitou od 01.03.2014 do 
31.05.2014, za podmínky hrazení nájemného měsíčně předem vždy do konce 
předcházejícího kalendářního měsíce.  Výše nájemného 3.191,- Kč/měsíc zůstává 
v platnosti, výše jistoty bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 
občanského zákoníku. 

Usn. č. 
R 1818/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. E4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. L.J. …, na dobu určitou od 01.04.2014 do 30.06.2014, 
za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků  vůči Městu Kojetín v termínu do 
15.03.2014 a hrazení nájemného  měsíčně předem vždy do konce předcházejícího 
kalendářního měsíce. Výše nájemného 3.042,- Kč/měsíc zůstává v platnosti, výše jistoty 
bude pronajímatelem přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 
V případě nesplnění stanovené podmínky nájmu, bude nájem ukončen k 31.03.2014. 

Usn. č. 
R 1819/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 818, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. M.Š. …, na dobu určitou 6 měsíců. Výše nájemného 
1.890,- Kč/měsíc zůstává v platnosti, výše jistoty bude pronajímatelem přepočtena v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku. 

Usn. č. 
R 1820/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď nájmu z obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemcům manž. M.M.B. …, dle § 2291 občanského zákoníku z důvodu 
porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem. 

Usn. č. 
R 1821/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď nájmu z obecního bytu č. 4, vel. 2+1, na ulici Sv. Čecha 1205, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci p. J.H. …, dle § 2291 občanského zákoníku z důvodu porušení 
povinností nájemce zvlášť závažným způsobem. 

Usn. č. 
R 1822/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď nájmu z obecního bytu č. 3, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 818, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. K.J.Š. …, dle § 2291 občanského zákoníku 
z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem. 

Usn. č. 
R 1823/02-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s ukončením nájmu obecní bytu č. C1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci p. I.L. a J.S. …, uplynutím sjednané doby nájmu tj. k  28.02.2014. 

Usn. č. 
R 1824/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. C1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I 
– Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. V.B. … 
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2. R.M. … 
3. L.K. …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, smluvní nájemné ve výši 3.053,- Kč/měsíc, 
výše jistiny bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského 
zákoníku. 
 
Usn. č. 
R 1825/02-14 
Rada města po projednání 
trvá na vyklizení a předání bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín, 
Kojetín I – Město, manž. M.I.M. …, v termínu do 28.02.2014. 

Usn. č. 
R 1826/02-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 6, vel. 1+1, v DPS na ulici St. Masara 1355, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemce p. L.K. …, dohodou k 28.02.2014.  

 
12. Nový Sazebník úhrad za sociální služby-pečovatelská služba a rozšíření 
fakultativních služeb o novu službu s platností od 01.04.2014 
(tisk R/896) 
 
Usn. č. 
R 1827/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizaci, nový „Sazebník úhrad 
za sociální služby – pečovatelská služba“ s platností od 01.04.2014, dle důvodové zprávy 
tisku R/896. 
 
13. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/887, R/887A) 
 
Usn. č. 
R1828/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o rekonstrukci nebytových prostor v budově polikliniky na ulici 6. 
května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce Psychomoravia s.r.o., Mathonova 291/1, 
Prostějov, 
souhlasí s provedením rekonstrukce v nebytových prostorách v budově polikliniky na ulici 6. 
května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, které jsou v pronájmu společnosti Psychomoravia 
s.r.o., Mathonova 291/1, Prostějov, na náklady pronajímatele. 
 
Usn. č. 
R 1829/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o rozšíření výpůjčky Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, 
souhlasí s rekolaudací bytových prostor v objektu základní školy na náměstí Míru 863, 
Kojetín, Kojetín I – Město, na nebytové prostory. 
 
Usn. č. 
R 1830/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě – smlouvě o umístění zařízení, 
uzavřené mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a 
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Římskokatolickou farností Kojetín, Komenského náměstí 48, Kojetín, Kojetín I – Město, dle 
přílohy č. 3 tisku R/887. 
 
Usn. č. 
R 1831/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu 
dalších práv a povinností, uzavřené dne 31.01.2012 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých 
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, dle přílohy č. 4 tisku R/887. 
 
Usn. č. 
R 1832/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje provedení jednostranného zápočtu vzniklé pohledávky na straně Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako vlastníka bytu č. 1, na ulici Padlých 
hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I – Město, ve výši 8.400,- Kč ze složené kauce bývalými nájemci 
tohoto bytu M.M. a L.M. …, a vymáhání zbývající náhrady škody vzniklé závadami v bytě č. 
1, na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I – Město, které brání jeho řádnému užívání 
dalším nájemcem, soudní cestou. 
 
Usn. č. 
R 1833/02-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor v objektu 
polikliniky v Kojetíně společností Psychomoravia s.r.o., Blanická 433/10, Olomouc, a paní 
PhDr. Ivou Zendulkovou, Drobného 319/64, Brno – Černá pole, dle žádosti ze dne 
09.02.2014. 
 
14. Záměr prodeje bytů s nájemníky - 1205/4, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 - stanovení 
minimální kupní ceny 
(tisk R/899) 
 
Usn. č. 
R 1834/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1205/4, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5444/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu 
minimálně ve výši 367.825,- Kč (cena dle znaleckého posudku 591.310,- Kč). Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1205/4.  
 
Usn. č. 
R 1835/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1205/9, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5644/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
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vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu 
minimálně ve výši 381.191,- Kč (cena dle znaleckého posudku 589.350,- Kč). Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1205/9. 
 
Usn. č. 
R 1836/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7957/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu 
minimálně ve výši 535.770,- Kč (cena dle znaleckého posudku 1.043.225,- Kč). Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1204/3. 
 
Usn. č. 
R 1837/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1204/5, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5791/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5791/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu 
minimálně ve výši 391.015,- Kč (cena dle znaleckého posudku 589.790,- Kč). Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1204/5. 
 
Usn. č. 
R 1838/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1192/2, která se nachází v domě 
č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 6241/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6241/96710 na pozemku p.č. st. 
254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567 a 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu minimálně ve výši 353.326,- Kč (cena dle 
znaleckého posudku 523.756,- Kč). Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č.1192/2.  
 
Usn. č. 
R 1839/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě 
č.p. 907, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 7528/74669 na společných částech domu s č.p. 907, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 
1170 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376 a 3651, 
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katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu minimálně ve výši 363.357,- Kč (cena dle 
znaleckého posudku 567.990,- Kč). Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č.907/9. 
 
15. HZS - Smlouva o výpůjčce  
 
Usn. č. 
R 1840/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupeným starostou Ing. Jiřím Šírkem a ČR – 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 
70885940, zastoupeným ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem, kde předmětem smlouvy je 
přenechání části stavby Požární stanice Kojetín, Kroměřížská 202, Kojetín, Kojetín I-Město, 
k užívání Jednotce sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, sboru dobrovolných hasičů Kojetín. 
 
16. Záměr pronájmu nebytových prostor 
 
Usn. č. 
R 1841/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v areálu bývalého učiliště Střední školy 
technické, Křenovská 676, Kojetín, Kojetín I-Město a to po nabytí tohoto objektu z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví Města Kojetína (dnem doručení návrhu na vklad na 
Katastrální úřad). 
 
 
17. Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám 
(tisk R/893) 
 
Usn. č. 
R 1842/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Mysliveckému sdružení MORAVA Kojetín, Zahradní 
279, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 47998831, ve výši 15.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů, spojených s údržbou areálu „Na střelnici“. 

 
Usn. č. 
R 1843/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru regionální organizaci Unie Roska v ČR, ROSKA 
Přerov, U Výstaviště 5, 750 00 Přerov, IČ 70009953, ve výši 3.000,- Kč na činnost 
organizace na rok 2014. 
 
Usn. č. 
R 1844/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru R.V. …, ve výši 3.000,- Kč, na částečné pokrytí 
nákladů účasti na kvalifikačních závodech Euro Open a IMCA 2014 v parkurovém sportu 
Agility. 
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Usn. č. 
R 1845/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení občanů se zdravotním postižením 
přerovského regionu ALFA HANDICAP, místní organizace Kojetín, Husova 740, Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ 26602156, ve výši 5.000,- Kč, na činnost organizace na rok 2014. 
 
Usn. č. 
R 1846/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých 
ČR, Oblastní odbočce Přerov, Čechova 2, 750 02 Přerov, IČ 65399447, ve výši 3.000,- Kč, 
na činnost organizace v roce 2014. 
 
Usn. č. 
R 1847/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Domov Na zámečku 
Rokytnice, č.p. 1, 751 04 Rokytnice, IČ 61985911, ve výši 2.000,- Kč, na částečné pokrytí 
nákladů na pobyt a stravu klienta z Kojetína v roce 2014. 
 
Usn. č. 
R 1848/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, Nádražní 94, 751 01 
Tovačov, IČ 61985872, ve výši 10.000,- Kč, k financování běžných výdajů, souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb domova klientům z Kojetína, v roce 2014. 
 
Usn. č. 
R 1849/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Kroměříže, Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČ 71193430, ve výši 10.000,- Kč, na 
provoz organizace v roce 2014. 
 
Usn. č. 
R 1850/02-14 
Rada města po projednání 
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru 
dobrovolných hasičů Kojetín, Kroměřížská 202, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 75067292, na 
částečné pokrytí nákladů letního prázdninového soustředění „Hasičská olympiáda“, konané 
ve dnech 02.08.-09.08.2014 v areálu Laguna v Přerově. 
 
Usn. č. 
R 1851/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru členům oddílu Kanoistiky Kojetín na částečnou úhradu 
nákladů, spojených s účastí na kajakářském soustředění v Maďarsku, v termínu od 21.03. do 
30.03. 2014 a to: 

- p. A.Z. …, ve výši 2.000,- Kč,  
- p. F.K. …, ve výši 2.000,- Kč, 
- p. Z.P. …, ve výši 2.000,- Kč, pro D.P., 
- p. M.J. …, ve výši 2.000,- Kč, pro E.J., 
- p. A.Z. …, ve výši 2.000,- Kč, pro O.Z., 
- p. I.K. …, ve výši 2.000,- Kč, pro M.K., 
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- p. M.M. …, ve výši 2.000,- Kč, pro A.M.H., 
- p. M.M. …, ve výši 2.000,- Kč, pro A.H., 
- p. J.Ú. …,  ve výši 2.000,- Kč, pro M.Ú., 
- p. L.M. …, ve výši 2.000,- Kč, pro J.M. 

 
Usn. č. 
R 1852/02-14 
Rada města po projednání 
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně, Komenského 
náměstí 49, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 71341144, na dovybavení školní zahrady, 
schvaluje úhradu věcných nákladů Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizace, na stravu 
žáků Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně, z příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu 
Města Kojetína v roce 2014. 
 
18. Podání žádosti o bezúplatný převod z pozůstalosti p. Vražiny  
 
Usn. č. 
R 1853/02-14 
Rada města po projednání 
pověřuje starostu města Kojetína podáním žádosti k Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových Olomouc o bezúplatný převod z pozůstalosti zemřelého Jana Jakuba Vražiny 
z Kojetína do majetku Města Kojetína. 
 
19. Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
 
Usn. č. 
R 1854/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje připojení Města Kojetína k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 
2014. 
 
20. Dílčí projekt prevence kriminality „označování jízdních kol pomocí forenzního 
značení“ 
(tisk R/895) 
   
Usn. č. 
R 1855/02-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o projektu prevence kriminality „Označování jízdních kol pomocí 
forenzního značení“. 

 
21. Poskytnutí peněžitého daru 
 
Usn. č. 
R 1856/02-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru MUDr. Aleši Koukalovi, Diagnostická ambulance 
Kojetín s.r.o., 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 01398792, ve výši 3.000,- Kč, na 
částečné pokrytí nákladů instalace digitální technologie pořizování RTG záznamů. 
 
22. Delegování člena RM na jednání valné hromady Honebního společenstva MORAVA 
Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1857/02-14 
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Rada města po projednání 
deleguje člena Rady města Kojetína, MUDr. Martina Höniga, na jednání valné hromady 
Honebního společenstva MORAVA Kojetín, v roce 2014. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                Ing. Ilona Kapounová v.r.   
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 17. února 2014 


