
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 91. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. června 2014, v 13:00 hodin, 

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

 
Usn. č. 
R 1990/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí uzavření „Smlouvy o poskytování technických služeb a poradenství“ mezi 
smluvními stranami Agro-družstvo MORAVA jako odběratelem, poskytovatelem 
TECHNISEM Kojetín spol. s r.o. a městem Kojetínem jako vedlejším účastníkem.  
 
2. Plnění usnesení rady města 
(tisk R/961) 
 
Usn. č. 
R 1991/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.04.2014 a 14.05.2014. 
 
3. Plnění usnesení zastupitelstva města 
(tisk R/962) 
 
Usn. č. 
R 1992/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení ZM Kojetína ze dne  21.09.2010, 10.12.2013, 28.01.2014, 
25.03.2014 a 03.04.2014. 
 
4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/963) 
 
Usn. č. 
R 1993/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2014. 

 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2014 
(tisk R/964) 
 
Usn. č. 
R 1994/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/964, kterým 

se zapojují do rozpočtu města: 

 nové příjmy ve výši 548,22 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši 548,22 tis. Kč 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2014 
(tisk R/964A) 
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Usn. č. 
R 1995/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9/2014 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/964-A, 
kterým se zapojují do rozpočtu města: 

 nové příjmy ve výši 600 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši 600 tis. Kč 
předloží rozpočtové opatření č. 9/2014 ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 24. června 2014. 
 
7. Uložení odvodu z investičního fondu Mateřské školy Kojetín 
(tisk R/965) 

 
Usn. č. 
R 1996/06-14 
Rada města po projednání 
ukládá Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci odvod z jejího investičního fondu do 
rozpočtu zřizovatele ve výši 85 tis. Kč a povoluje jí posílit si investiční fond převodem 55 tis. 
Kč z rezervního fondu dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/965. 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/966 a R/966A) 
 
Usn. č. 
R 1997/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci z jednání u p. starosty s p. RP…, zastupující své dcery p. MP a 
KP …, ve věci prodeje části pozemku p.č. 211/7, ostatní plocha – jiná plocha a části 
pozemku p.č. 211/9, ostatní plocha – jiná plocha, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
předloží k projednání ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 1998/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí souhlasné stanovisko Osadního výboru Kojetín III-Kovalovice k prodeji části 
pozemku p.č. 253/8,  ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře cca 110m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kovalovice u Kojetína a obci Kojetín III-Kovalovice, na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. JO…, 
souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 253/8,  ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře cca 110m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína a obci Kojetín III-Kovalovice, na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, p. JO …, za kupní cenu 20,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím – geometrický plán, právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN, daň z nabytí nemovitosti, 
předloží ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 1999/06-14 
Rada města po projednání 
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souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 656/2,  ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 95m2, 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, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, za minimální kupní cenu 176,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím – geometrický plán, znalecký posudek, právní 
služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z nabytí nemovitosti. 
 
Usn. č. 
R 2000/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 1429/2, zastavěná plocha-zbořeniště o výměře 172m2 
a části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře cca 50m2, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném  u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. KZ…, za kupní 
cenu 126,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím 
– geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z nabytí 
nemovitosti a za podmínky přesazení nebo zasázení cca 20ti ks tújí kupujícím na pozemku 
p.č.st. 1429/1 v místě sousedícím s pozemkem p.č. st. 1429/2, 
předloží ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2001/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 633/35, ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře cca 22m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. 
BCh…, za kupní cenu 191,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do 
KN, daň z nabytí nemovitosti, 
předloží ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2002/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s prodejem objektu, který je označený jako stavba bez č.p./č.e.- jiná stavba, 
nacházející se na pozemku  p.č. st.1637/2  (dle nového GP č. 2250-20/2014 z 8.4.2014)  o 
výměře 11m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. 
MH …, za podmínky současné koupě pozemku p.č. st.1637/2 dle usn. Z451/03-14.  Kupní 
cena za prodej objektu - stavby bez č.p./č.e.- jiná stavba je stanovena ve výši 1,-Kč, a to 
z důvodu minimalizace nákladů města na zabezpečení či odstranění objektu v důsledku 
havarijního stavu, 
předloží ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2003/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí, že Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, bude 
poplatníkem daně z nabytí pozemku, pozemková parcela p.č. 199/9, ostatní plocha, 
manipulační plocha, v katastrálním území Kojetín, dle Zákonného opatření Senátu č. 
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, 
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předloží ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2004/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky č.1192/2,  o velikosti 2+1, která se nachází v domě 
č.p. 1192 na ul. Sladovní, 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 (jako“převodce“) za kupní cenu ve výši 
354.000,- (Třistapadesátčtyřitisíckorunčeských) do vlastnictví p. LD …, jako druhému 
zájemci v pořadí, nedojde-li k podpisu kupní smlouvy prvním zájemcem do 30.06.2014, 
předloží žádost p. D o převod b.j. 1192/2 k projednání zastupitelstvu města v 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2005/06-14 
Rada města po projednání 
nesouhlasí s úplatným převodem pozemku p.č. 211/1, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 
12291m2, 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 z důvodu veřejného zájmu, 
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 211/1, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 
12291m2, 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 z důvodu veřejného zájmu,        
předloží ZM 06/2014. 
 
9. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/967, R/967A) 
 
Usn. č. 
R 2006/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a využívání energetického zařízení v úplném znění dle 
provedených změn Smlouvy č. 6/2011 ze dne 09.01.2011, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a p. IN …, dle přílohy č. 1 tisku R/967. 
 
Usn. č. 
R 2007/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost p. VP …, o pronájem části pozemku parc. č. 211/7, ostatní plocha, o 
výměře cca 7 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem umístění novinového stánku, 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 211/7, ostatní plocha,  
v k.ú. Kojetín, za účelem umístění novinového stánku, za podmínek nájmu na dobu neurčitou 
a výši nájemného 2000,-/rok + DPH v platné základní sazbě, 
v případě, že nebudou podány žádné námitky a připomínky: 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město a VP …, za podmínky hrazení nájmu od 01.01.2013 a dále ve 
znění dle přílohy č. 4 tisku R/967,  
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Usn. č. 
R 2008/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 204/1, ost. plocha, o výměře 105 m2, 
dohodou k 30.06.2014  nájemcem p. ŠH …, 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 204/1, ost. plocha, o 
výměře 105 m2, v k.ú. Kojetín, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a 
květin, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, min. výši nájemného 0,85 Kč/m2/rok. 
 
Usn. č. 
R 2009/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost p. MO …, o pronájem prostor v budově polikliniky v Kojetíně za 
účelem vedení sportovního boxerského klubu pro mládež, 
nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout prostory v budově polikliniky v Kojetíně 
(bývalá kotelna), o výměře cca 62 m2, za účelem vedení sportovního boxerského klubu pro 
mládež, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné ve 
výši 500,- Kč/měsíc + úhrada za služby spojené s nájmem. 
 
Usn. č. 
R 2010/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost Revírní bratrské pokladny – zdravotní pojišťovny, expozitura 
Kroměříž, o pronájem veřejných prostor v budově polikliniky v Kojetíně, 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu movitých věcí mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a Revírní bratrskou pokladnou – zdravotní 
pojišťovnou, expozitura Kroměříž, Nám. Míru 3287, 767 01  Kroměříž, dle přílohy č. 9 tisku 
R/967. 
 
Usn. č. 
R 2011/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 17.07.1998 mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a ČR – Krajské 
ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc – Hodolany, ve znění 
dle přílohy č. 12 tisku R/967. 
 
Usn. č. 
R 2012/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu, uzavřené dne 14.07.2008, mezi  
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a p. AG …, ve znění 
dle přílohy č. 15  tisku R/967.  
 
Usn. č. 
R 2013/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvková organizace, 
nám. Republiky 1033, Kojetín, o přenechání do výpůjčky nebytové  prostory ve 3. patře 
budovy polikliniky v Kojetíně; 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 30.10.2013 mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 230, Kojetín, Kojetín I – Město, a Městským 
kulturním střediskem Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, Kojetín, Kojetín 
I – Město, ve znění dle přílohy č. 2 tisku R 967A; 
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schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupenéým na základě plné moci společností 
Technis TECHNIS  Kojetín spol s.r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, a 
Městským kulturním střediskem Kojetín, příspěvková organizace, nám. Republiky 1033, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění dle přílohy č. 3 tisku R 967A. 
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/968) 
 
Usn. č. 
R 2014/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. Května 1160, Kojetín, 
Kojetín I – Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS v pořadí: 

1. MV … 
2. MP …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, smluvní měsíční nájemné ve výši 1049,- Kč, 
výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského 
zákoníku a  Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které 
jsou v majetku Města Kojetína. 
 
Usn. č. 
R 2015/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 9, 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. AD … 
2. MP …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, smluvní měsíční nájemné ve výši 1065,- Kč, 
výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského 
zákoníku  a  Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které 
jsou v majetku Města Kojetína. 
 
Usn. č. 
R 2016/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I – 
Město,  manž. JRP, po uplynutí sjednané doby nájmu  za podmínek nájmu  na dobu určitou 
od 01.06.2014 do 31.07.2014, smluvní měsíční nájemné  2408,- Kč, výše jistoty bude 
přepočtena v souladu s ustanovením  § 2254 občanského zákoníku a  Zásadami pro 
poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku města a  za podmínky 
uhrazení veškerých finančních závazků na nájemném a úhradách za služby s nájmem 
spojených do 30.06.2014. 
 
Usn. č. 
R 2017/06-14 
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. MM …,  za podmínek nájmu na dobu určitou od 
01.07.2014 do 31.08.2014,  v platnosti zůstává  výše smluvního měsíčního  nájemného 
1.984 ,- Kč, hrazení měsíčního nájemného předem vždy do konce předcházejícího 
kalendářního měsíce a výše složené jistoty. 
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Usn. č. 
R 2018/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s ukončením nájmu obecního bytu č. 17, vel. 2+1, v domě na ulici Sladovní 1186, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. SČ …, dohodou k 31.07.2014. 
 
Usn. č. 
R 2019/06-14 
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. DJ …,  za podmínek nájmu na dobu určitou od 
01.07.2014 do 30.09.2014, v platnosti zůstává  smluvní měsíční nájemné ve výši 1180,- Kč a 
výše složené  jistoty. 
 
Usn. č. 
R 2020/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici St. Masara 
1355, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci manž. AVZ …, za podmínek nájmu na dobu určitou 
od 01.07.2014 do 31.08.2014, výše smluvního měsíčního nájemného 1859,- Kč, výše jistoty 
bude přepočtena v souladu s  ustanovením  § 2254 občanského zákoníku a  Zásadami pro 
poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku města  a  za podmínek 
dodržování dobrých mravů v domě s pečovatelskou službou.     
 
11. Bytové záležitosti 
(tisk R/968A, R/968B) 
 
Usn. č. 
R 2021/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu bytu č. E2, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcem p. HJ …,  k datu uplynutí sjednané doby nájmu tj. 
k 20.06.2014. 
 
Usn. č. 
R 2022/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
Kojetín I – Město, manž. JMŠ …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.07.2014 do 
30.08.2014, v platnosti zůstává výše smluvního měsíčního nájemného 2.433,- Kč a hrazení 
měsíčního nájemného předem vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce.  
 
Usn. č. 
R 2023/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. B5, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I 
– Město, p. HK …, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 
měsíců od 05.06.2014, výše smluvního měsíčního nájemného 6698,- Kč, výše složené jistoty 
bude přepočtena v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro 
poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku Města Kojetína. 
 
12. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kojetína na následující volební období 
(tisk R/969) 
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Usn. č. 
R 2024/06-14 
Rada města po projednání 
navrhuje Zastupitelstvu města Kojetína stanovit na následující volební období 21 členné 
Zastupitelstvo města Kojetína.  
 
13. Poskytnutí peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám 
(tisk R/970, R/970A, R/970B) 
 
Usn. č. 
R 2025/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. RD …, ve výši 5.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů spojených s pořízením elektrického invalidního vozíku, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. JD …, ve výši 3.000,- Kč na částečné pokrytí 
nákladů spojených s účasti na Mistrovství světa ve sportovním lezení v Nové Kaledonii 
v roce 2014, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru oddílu mažoretek, působících při Tělovýchovné 
jednotě SOKOL Kojetín, ve výši 5.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů, spojených s  
pořízením nového tanečního oblečení, 
neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – sboru 
dobrovolných hasičů Kojetín, Kroměřížská 202, IČ 75067292, na úhradu vícenákladů, 
spojených s oslavami 140. výročí založení sboru, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. AZ …, ve výši 3.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů, spojených s  účastí na Mezinárodním mistrovství dračích lodí, konaném ve dnech 
09.-13.06.2014 ve Fuzhou, Fujian Province v Číně, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. MV …, ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu 
nákladů, spojených s  ozdravným pobytem u moře, pro její dceru MV, 
souhlasí s poskytnutím peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 
kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 70885940, ve výši 30.000,- Kč na částečné 
pokrytí nákladů, spojených s pořízením záchranářského vysokotlakového kompresoru pro 
Požární stanici Kojetín a předloží návrh na poskytnutí uvedeného daru HZS Olomouckého 
kraje ZM 06/2014. 
 
Usn. č. 
R 2026/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím dotace Středná Haná o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 26881764, ve výši 13.320,- Kč na spolufinancování projektu 
spolupráce Kniha základ života, 
souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupeným starostou Ing. Jiřím 
Šírkem a Střední Haná o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 
26881764, zastoupenou ředitelem Mgr. Radkem Brázdou, na spolufinancování projektu 
spolupráce Kniha základ života, 
předloží návrh na poskytnutí dotace a návrh smlouvy k projednání ZM 06/2014. 
 
14. Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Sladovní 
(tisk R/971) 
 
Usn. č. 
R 2027/06-14 
Rada města po projednání 
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schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
sociálního zařízení ZŠ Sladovní“ uchazeč, Ladislav Bradna, Nová 1216, 752 01 Kojetín, 
který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ 
Sladovní“, mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a 
zhotovitelem: Ladislavem Bradnou, IČ. 60788275, zastoupeným Ladislavem Bradnou, 
s nabídkovou cenou ve výši 214 219,- Kč bez DPH. 
 
15. Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, 
Kojetín 
(tisk R/972) 
 
Usn. č. 
R 2028/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci stavebních prací, veřejné zakázky malého rozsahu 
„Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“ 
uchazeč, PROFISTAV PŘEROV a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov, který byl 
doporučen komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku, 
schvaluje výběr dodavatele na dodávky IT a výukové laboratorní techniky, veřejné zakázky 
malého rozsahu „Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, náměstí Míru 
83, Kojetín“ uchazeč, NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, který byl doporučen komisí 
pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Renovace učeben přírodovědných 
předmětů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“, mezi objednavatelem: Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, 
zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: PROFISTAV PŘEROV 
a.s., K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov IČ 25395653 zastoupeným Ing. Zbyňkem 
Zbytovským, předsedou představenstva společnosti, s nabídkovou cenou ve výši 1 483 235,-
Kč bez DPH. Uzavření smlouvy je podmíněno kontrolu a odsouhlasením výsledku 
výběrového řízení poskytovatelem finančních prostředků, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávky „Renovace učeben přírodovědných předmětů 
Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín“, mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: NWT a.s., nám. Míru 1217, 768 24 Hulín 
IČ.63469511, zastoupeným Davidem Vítkem, předsedou představenstva společnosti, 
s nabídkovou cenou ve výši 498 205,-Kč bez DPH. Uzavření smlouvy je podmíněno kontrolu 
a odsouhlasením výsledku výběrového řízení poskytovatelem finančních prostředků. 
 
16. Prokazatelná ztrátovost autobusové dopravy za rok 2013 
(tisk R/973) 
 
Usn. č. 
R 2029/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí předloženou zprávu o prokazatelné ztrátovosti autobusové dopravy za rok 
2013. 
 
17. Oprava účelové komunikace na hřbitově v Kojetíně 
(tisk R/974) 
 
Usn. č. 
R 2030/06-14 
Rada města po projednání 
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schvaluje výběr dodavatele na realizaci akce „Oprava účelové komunikace na hřbitově v 
Kojetíně“  uchazeč TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638,752 01 
Kojetín, IČ 646 08 727, který byl doporučen po posouzení nabídek podaných na základě 
poptávky ceny na uvedenou zakázku, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Oprava účelové komunikace na 
hřbitově v Kojetíně“  mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou 
města a zhotovitelem: TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638,752 
01 Kojetín, IČ 646 08 727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti, 
s nabídkovou cenou  1 757 555,38 Kč bez DPH, tj. 2 126 642 Kč vč. DPH. 
 
18. Záměr změny OZV č. 4/2010, o místním poplatku ze psů z důvodu finančního 
zvýhodnění pro čipované psy 
(tisk R/975) 
 
Usn. č. 
R 2031/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o záměru změny Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010, o místním 
poplatku ze psů, z důvodu finančního zvýhodnění pro očipované psy,  
ukládá finančnímu odboru předložit na prosincové zasedání ZM návrh nové Obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů se zapracováním alternativy č. 3 důvodové 
zprávy tisku R/975. 
 
19. Pravidla pro pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních 
nebo informačních tabulí a reklamních transparentů 
(tisk R/976) 
 
Usn. č. 
R 2032/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje Pravidla pro pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních 
nebo informačních tabulí a reklamních transparentů,     
pověřuje finanční odbor Městského úřadu v Kojetíně uzavíráním smluv o pronájmu sloupů 
veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních nebo informačních tabulí a reklamních 
transparentů. 
20. Zřízení pracovního místa – CSS Kojetín 
(tisk R/977) 
 
Usn. č. 
R 2033/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje zřízení pracovního místa v rámci CSS Kojetín, příspěvkové organizace a to na 
období od 01.07.2014 do 31.12.2014 s úvazkem 1,00, 
schvaluje Organizační strukturu Centra sociálních služeb Kojetín s účinností od 01.07.2014. 
 
21. Změna usnesení rady města 
 
Usn. č. 
R 2034/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu části usnesení č. R 1931/04-14, ze dne 23.04.2014, na nové znění:  
schvaluje zřízení pracovního místa v rámci CSS Kojetín, příspěvkové organizace a to od 
01.05.2014 do 01.06.2015, s úvazkem 0,5. V další části se schválené usnesení nemění. 
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22. Uzavření provozu Školní jídelny Kojetín v průběhu letních prázdnin 
 
Usn. č. 
R 2035/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu 
letních prázdnin a to od 14. 07. Do  08.08.2014 (včetně). 
 
23. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM 
23/A. Zápisy z jednání komisí RM  
 
Usn. č. 
R 2036/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis z jednání Komise pro komunitní plánování a péče o rodinu a dítě RM, ze dne 
22.01.2014 a 05.05.2014 

- zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti RM, ze dne 28.05.2014. 
 
23/B. Žádost Magistrátu města Přerova o navržení člena komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí  
 
Usn. č. 
R 2037/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí návrh na jmenování Mgr. Evy Pěchové členem komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí Magistrátu města Přerova. 
 
23/C. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 
 
Usn. č. 
R 2038/06-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Kojetín, náměstí 
Míru 83 dle předloženého soupisu majetku. 
 
23/D. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 
 
Usn. č. 
R 2039/06-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností RWE 
Energie, s.r.o., odběrné místo Kroměřížská 202, Kojetín, Kojetín I-Město. 
 
23/E. Žádost o částečné dofinancování provozních nákladů Charity Kojetín 
 
Usn. č. 
R 2040/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost Charity Kojetín o částečné dofinancování provozních nákladů 
Charity Kojetín pro letošní rok částkou 200 tis. Kč, 
bere na vědomí žádost Václava Keprta, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc, o podporu 
Charity Kojetín. 
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23/F. Žádost o provedení rekonstrukce příjezdové komunikace 
 
Usn. č. 
R 2041/06-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost KAPS AUTOMATIC, s.r.o. o provedení rekonstrukce příjezdové 
komunikace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                Ing. Ilona Kapounová v.r.   
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Markéta Vyoralová  
V  Kojetíně dne 11. června 2014 


