
 

 

U S N E S E N Í 

  
ze 100. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. října 2014, v 13:00 hodin, 

v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín 

 
2. Osobní automobil pro Centrum sociálních služeb Kojetín 
(tisk R/1060) 
 
Usn. č. 
R 2202/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „osobní automobil pro 
Centrum sociálních služeb Kojetín“ uchazeče AUTOSALON KROMEXIM spol. s r.o., IČ: 
25536214, zastoupeným jednatelem společnosti Ing. Jiřím Hanákem, který byl doporučen 
komisí pro posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku, s nabídkovou cenou 
ve výši 566 419,- Kč bez DPH. 

 
3. Smlouva o dílo - Cyklostezka Kojetín-Bezměrov  
(tisk R/1062) 
 
Usn. č. 
R 2203/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování vyhledávací studie pro akci „Cyklostezka 
Kojetín - Bezměrov“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou 
města a zhotovitelem: Ing. Lindou Smítalovou, Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc – 
Nemilany, IČ: 74276361,  s nabídkovou cenou 21.780,- Kč vč. DPH. 
 
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2014 
(tisk R/1055) 
 
Usn. č. 
R 2204/10-14 
Rada města po projednání 
revokuje usnesení číslo R 2176/09-14 ze dne 23.09.2014, 
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2014 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/1055, 

kterým se navyšují: 

 rozpočtové příjmy o částku 729,94 tis. Kč 

 rozpočtové výdaje o částku 736,94 tis. Kč 

 financování o částku 7,00 tis. Kč 

 
5. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/1056) 
 
Usn. č. 
R 2205/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako strana budoucí povinná a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8. Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže 
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s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice, jako strana budoucí oprávněná. Pozemek p.č. 5760/1, 
ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném 
u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen 
stavbou zařízení distribuční soustavy Kojetín, Kulich, č.p. 343, NNv, NNk (IP-12-8016062).  
 
Usn. č. 
R 2206/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana povinná a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8. Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená Miroslavem 
Jurmanem, ředitelem Signalbau a.s. a předsedou představenstva, jako strana oprávněná. 
Pozemek p.č. 5759/1, ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, je dotčen umístěním součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN 
Kojetín, Svatopluka Čecha –nové NNk IV-12-8004694/VB/03.  
 
Usn. č. 
R 2207/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana povinná a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8. Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená Miroslavem 
Jurmanem, ředitelem Signalbau a.s. a předsedou představenstva, jako strana  oprávněná. 
Pozemek p.č. 148/3, p.č. 151/5, p.č. 152/7 a p.č. 5718/1, vše v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen umístěním součásti distribuční soustavy podzemního 
a nadzemního vedení NN Kojetín, Pospíšil, rozšíření NNk, NNv IV-12-8007004/VB/05.  
 
6. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/1057, R/1057A a R/1057B) 
 
Usn. č. 
R 2208/10-14 
Rada města po projednání 
odkládá uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, a Nadací Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, 
Wurmova 562/9, Olomouc, 
ukládá starostovi města vyvolat jednání vedení města se zástupci uvedeného fondu, s cílem 
najít vhodné řešení dané problematiky. 
 
Usn. č. 
R 2209/10-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem prostor, sloužících k podnikání 
v objektu polikliniky v Kojetíně, paní Boženou Štěpánkovou a paní Mgr. Alenou Hodanovou – 
Peprnou, dle žádosti ze dne 13.10.2014, 
souhlasí s ukončením nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky v Kojetíně 
nájemcem paní Mgr. Alenou Hodanovou – Peprnou, dohodou k 31.10.2014, 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání ve III. nadzemním 
podlaží v budově polikliniky v Kojetíně, na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, o 
výměře 10,20 m2, na dobu neurčitou, výše nájemného 528,- Kč/m2/rok + služby spojené 
s užíváním těchto prostor. 
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Usn. č. 
R 2210/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o změně parkovacího místa  v garážovém stání  domu  č.p. 
1309, na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, s nájemcem parkovacího místa č. 27 p. BB 
…, na parkovací místo č. 17, s účinností od 01.11.2014, ostatní podmínky Smlouvy o nájmu 
parkovacího místa ze dne 15.07.2008, ve znění pozdějších dodatků se nemění. 
 
Usn. č. 
R 2211/10-14 
Rada města po projednání 
odkládá projednání ukončení Smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 20.07.2000, mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I - Město a Nadací Doktora Leopolda 
Prečana, arcibiskupa olomouckého,  k podporování Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci, Wurmova 562/9, Olomouc, dohodou k 01.01.2014. 
 
Usn. č. 
R 2212/10-14 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího místa č. 9, 14, 22, 27, 31 a 33 
v garážovém stání domu č.p. 1309 na ulici Sladovní, Kojetín, Kojetín I-Město, v souladu s 
,,Pravidly pro přidělování parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město“, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výše měsíčního nájemného 
minimálně 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě. 
 
7. Bytové záležitosti 
(tisk R/1058) 
 
Usn. č. 
R 2213/10-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s vyřazením bytových jednotek č. 1, č. 2 a č. 4 v domě na ulici Padlých hrdinů 817, 
Kojetín, Kojetín I-Město, z bytového fondu Města Kojetína. 
 
Usn. č. 
R 2214/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem bytu č. A3, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – 
Město, bez parkovacího místa, p. PS …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výše 
smluvního nájemného 7.400,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s nájmem, kauce ve výši 
29.000,- Kč je stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského 
zákoníku. 
 
8. Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám 
(tisk R/1059) 
 
Usn. č. 
R 2215/10-14 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím peněžitého daru Oddílu kopané Sokol Kovalovice, Kojetín, Kojetín 
III-Kovalovice, IČ 45180296, ve výši 30.000,- Kč na opravu sociálního zařízení v areálu 
fotbalového hřiště v Kovalovicích,  
předloží k projednání ZM 12/2014. 
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9. Poskytnutí peněžitých darů občanům 
(tisk R/1059A) 
 
Usn. č. 
R 2216/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitých darů občanům, kteří se v roce 2014 angažovali na úsecích  
samosprávy: bytová problematika, problematika životního prostředí, problematika 
občanských záležitostí, problematika školství a kultury, problematika rodin s dětmi, 
problematika veřejného pořádku a problematika sociální. Celková výše peněžitých darů dle 
seznamu uvedeného v důvodové zprávě tisku R/1059A činí 70.200,- Kč a je zahrnuta 
v rozpočtu města na rok 2014. 
                                                                                                                                                  
10. Revitalizace Masarykova náměstí, Kojetín – dodatek č. 2 
(tisk R/1061) 
 
Usn. č. 
R 2217/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla akce „Revitalizace 
Masarykova náměstí, Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem - starostou města a zhotovitelem: společností „Společnost SATES a PTÁČEK – 
Masarykovo náměstí Kojetín, s vedoucím společníkem SATES Morava spol. s r.o., se sídlem 
ulice Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530, zastoupeným Ing. 
Ľubomírem Macákem, jednatelem a společníkem PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., se 
sídlem Podvalí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873, zastoupeným Michalem Peterkou, MBA, 
jednatelem. 
 
11. Smlouva č. Z_S14_12_8120047258 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
(tisk R/1063 a R/1063A) 

 
Usn. č. 
R 2218/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120047258 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ v rámci k projektu 
„Odstranění stavby č.p. 432 a č.p.9 v ulici Příční“. Smlouva o smlouvě budoucí je uzavírána 
mezi objednavatelem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem, společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem ulice Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035, 
zastoupeným Ing. Vítem Grabecem , vedoucím oddělení Připojování, na základě pověření ze 
dne 07.10.2010, ve výši do 149 045,-Kč bez DPH.  
 
Usn. č. 
R 2219/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření „Smlouvy č. Z_S14_12_8120047258 o realizaci přeložky distribučního 
zařízení, určeného k dodávce elektrické energie“ v rámci k projektu „Odstranění stavby č.p. 
432 a č.p. 9 v ulici Příční“. Smlouva se uzavírána mezi objednavatelem Městem Kojetínem, 
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – 
starostou města a zhotovitelem, společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem ulice Teplická č. 
p. 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupeným  Ing. Jiřím Zemkem, vedoucím oddělení 
Inženýrink, ve výši do 149 045,-Kč bez DPH.  
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12. Separace a svoz bioodpadů ve městě Kojetíně – Smlouva č. 14187424 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP 
(tisk R/1064) 
 
Usn. č. 
R 2220/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy č. 14187424 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního prostředí, na akci „Separace a svoz 
bioodpadů ve městě Kojetín““ mezi příjemcem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou 
města a poskytovatelem: Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP), IČ 
00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem, 
ředitelem SFŽP. Poskytnutá dotace v maximální výši 205 426,- Kč. 

 
13. Vzdání se funkce tajemnice MěÚ  
 
Usn. č. 
R 2221/10-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí vzdání se funkce tajemnice Městského úřadu Kojetín, paní Jiřiny Zdařilové, 
ke dni 31.12.2014, 
ukládá starostovi města, Ing. Jiřímu Šírkovi, vyhlásit výběrové řízení na pozici vedoucího 
úřadu v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků. 
 
14. Informace akcionářům VaK Přerov a.s. 
 
Usn. č. 
R 2222/10-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace akcionářům o údajích pro využití přednostního práva na 
upisování nových akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. peněžitými vklady, ze 
dne 03.10.2014. 
 
15. HIK – vyřazení majetku 
 
Usn. č. 
R 2223/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje vyřazení staveb (účet 021) z majetku města v lokalitě Masarykova náměstí 
z důvodu revitalizace, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 26.09.2014. 
 
16. Pojištění – JSDH  
 
Usn. č. 
R 2224/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla PARTNER H59 na 
cisternovou automobilovou stříkačku MAN mezi Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 a Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna 
Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, na dobu určitou 
od 14.11.2014 do 13.11.2015. 
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Usn. č. 
R 2225/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření pojistné smlouvy komplexního pojištění vozidla NAMÍRU na F Přívěs 
RYDWAN mezi Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, IČ 00301370 a Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem 
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, na dobu neurčitou. 
 
17. Dohoda o ukončení pracovního poměru - velitel MP 
 
Usn. č. 
R 2226/10-14 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení pracovního poměru velitele Městské policie Kojetín, Bc. Jiřího 
Hübnera, dohodou, ke dni 31.10.2014.  
 
18. Návrh vedení cyklistické dopravy v Kojetíně 
(tisk R/1062 – pokračování) 
 
Usn. č. 
R 2227/10-14 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie pro akci „Návrh vedení cyklistické 
dopravy v Kojetíně“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města 
a zhotovitelem: Ing. Lindou Smítalovou, Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc – Nemilany, IČ: 
74276361 s nabídkovou cenou 47.190,- Kč vč. DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                Ing. Ilona Kapounová v.r.  
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 20. října 2014 


