
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 11. schůze Rady města Kojetína, konané dne 22. dubna 2015, v 13:00 hodin, 

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

 
2. Bytové záležitosti 
(tisk R/124) 
 
Usn. č. 
R 260/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 25, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, 
Kojetín, Kojetín I – Město, těmto žadatelům o pronájem bytu v DPS v pořadí: 

1. MP …, 
2. VČ …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, 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 261/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, 
Kojetín I – Město, po uplynutí sjednané doby nájmu,  manž. JMŠ …,  za podmínek nájmu na 
dobu určitou  od 01.02.2015 do 30.04.2015, hrazení měsíčního nájemného a úhrady za 
služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce a za 
podmínky uhrazení dlužného nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených a 
nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených na měsíc 4/2015 při podpisu nájemní 
smlouvy. V případě nesplnění stanovené podmínky nájmu byt neprodleně vyklidit a předat 
pronajímateli. 
 
Usn. č. 
R 262/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 14, vel. 3+1, na ulici Jana Peštuky 1320, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. LH …,  dohodou k 31.05.2015. 
 
Usn. č. 
R 263/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje výměnu obecního bytu č. 12, vel. 2+1, na ulici Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín 
I – Město, za obecní byt č. 14, vel. 3+1, na ulici Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I – 
Město, nájemci p. SV …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše složené jistoty 
bude přepočtena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a 
Zásadami pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku Města 
Kojetína, a ukládá správci obecních bytů tj. společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých 
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, uzavřít s p. SV ke dni podpisu nové nájemní smlouvy 
k bytu č. 14, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I – Město, dohodu o ukončení nájmu bytu č. 
12, Jana Peštuky 1320, Kojetín, Kojetín I – Město. 
 
Usn. č. 
R 264/04-15 
Rada města po projednání 
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schvaluje ukončení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 3+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci manž. JYS …,  dohodou k 30.06.2015. 
 
Usn. č. 
R 265/04-15 
Rada města po projednání 
odkládá pronájem obecního bytu č. 6, vel. 3+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město.   
 
Usn. č. 
R 266/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 2, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. VD …,  za podmínek nájmu na dobu určitou od 
01.05.2015 do 31.07.2015, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na 
služby s nájmem spojených předem, vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce. 
 
Usn. č. 
R 267/04-15 
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 
01.05.2015 do 31.07.2015, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na 
služby s nájmem spojených předem, vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce, 
výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 268/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. E4, vel. 2+kk,  na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. LJ …,  za podmínek nájmu na dobu určitou od 
01.05.2015 do 31.07.2015, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na 
služby s nájmem spojených předem, vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce, 
výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 269/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 
1355, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům manž. VAZ …, za podmínek nájmu na dobu 
určitou od 01.05.2015 do 31.10.2015, výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 270/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+1, na ulici Palackého 371, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. JS …, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, 
výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 271/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení pronájmu obecního bytu č. E2, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. RM …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, 
výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
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Usn. č. 
R 272/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na byt mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupené správcem majetku tj. Technis Kojetín 
spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, a p. IJ …, dle přílohy tisku R/124. 
 
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2015 
(tisk R/119) 
 
Usn. č. 
R 273/04-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o  hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2015, dle tisku 
R/119, 
bere na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-
03/2015, dle přílohy tisku R/119. 
 
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2015 
(tisk R/120) 
 
Usn. č. 
R 274/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/120, kterým 

se zapojují do rozpočtu: 

 nové příjmy ve výši 2 116,40 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši  2 116,40 tis. Kč 
 
5. Nakládání s majetkem města – prodeje bytů - AUKCE 
(tisk R/121A) 
 
Usn. č. 
R 275/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění prodeje nemovitého majetku formou aukce mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, IČ 00301370, Kojetín, Kojetín I-Město jako 
„vyhlašovatelem“ a Dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 
760 01,  IČ 26275953 jako „poskytovatelem“, dle přílohy k tisk /121A. 
 
6. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/121)  
 
Usn. č. 
R 276/04-15 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 1429/4 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 100m2, včetně stavby budovy s č.p. 1472, jiná stavba, která stojí na 
pozemku p.č. st. 1429/4 a je jeho součástí, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, v obci Kojetín, na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, zájemcům o koupi, za min. kupní cenu 182.200,-Kč a  za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených prodávajícím – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti a za podmínky využití 
budovy pro nehlučný provoz.  
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Usn. č. 
R 277/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8005528/VB/1 
Kojetín, Minařík, připojení NNv, 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 společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., 
Velká Bystřice ČSA 961, jako strana oprávněná. Pozemek p.č. 5757/3, 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 a 
provozováním zařízení distribuční soustavy, a to na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. 
R 278/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8009855/VB 1 Kojetín, Rosík, p.č. 1635/10, NNk 
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 SIGNALBAU, a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov 
III-Lověšice, jako strana budoucí oprávněná. Pozemek p.č. 656/2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
bude dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NN a kabelové skříně 
SS 300.               
 
7. Informace o možnostech změny OZV Města Kojetína o použití koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí 
(tisk R/122) 
   
Usn. č. 
R 279/04-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace týkající se :  

- možnosti změny koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, 
- stanovení místního koeficientu,  
- osvobození některých zemědělských pozemků. 

 
8. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/123) 
 
 
Usn. č. 
R 280/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje podnájem části pozemku parc. č. 372/11, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. 
Kojetín, letní koupaliště v Kojetíně, o výměře cca 1 m2, p. KH …, za účelem umístění stánku 
na cukrovou vatu a popcornu, dle důvodové zprávy tisku R/123. 
 
Usn. č. 
R 281/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, a sdružením Sousedská beseda, z.s., 
Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II – Popůvky, dle přílohy č. 3 tisku R/123. 
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Usn. č. 
R 282/04-15 
Rada města po projednání 
odkládá projednání zemědělského pachtu pozemků za účelem zemědělského 
obhospodařování. 
 
Usn. č. 
R 283/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, a p. PB …, na pronájem části pozemku parc. č. st. 424/6, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 30 m2, a části pozemku parc. č. 609/6, zahrada, o 
výměře cca 16 m2, to vše v k.ú. Kojetín, na ulici Nová, dle přílohy č. 7 tisku R/123. 
 
Usn. č. 
R 284/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 14z0134.104.005 na servis plošiny mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako objednatelem, a společností 
MANUS Prostějov spol. s r.o., Za drahou 4332/4, Prostějov, jako zhotovitelem, ve znění dle 
přílohy č. 8  tisku R/123. 
 
Usn. č. 
R 285/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 16 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, 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, výši měsíčního nájemného minimálně 550,- Kč + 
DPH v platné základní sazbě. 
 
Usn. č. 
R 286/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 26 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, p. VT …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a za podmínky parkování 
jednoho vozidla v provozuschopném stavu. 
 
Usn. č. 
R 287/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, společnosti Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, 
Holešov, IČ:27730247, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a za podmínky parkování jednoho vozidla 
v provozuschopném stavu. 
 
Usn. č. 
R 288/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dohody o změně parkovacího místa s nájemcem parkovacího místa č. 2 
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, p. MS …, na 
parkovací místo č. 1, s účinností od 01.06.2015. 
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Usn. č. 
R 289/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 2 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město,  nájemci bytu č. B1, v domě na ulici Sladovní 
1309, 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 od 01.06.2015, na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 500,- Kč + DPH 
v platné základní sazbě. 

   
9. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720827513 
(tisk R/125) 
 
Usn. č. 
R 290/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720827513 mezi Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 a Kooperativa pojišťovna, 
a.s, Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8,  Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, s účinností 
od 01.05.2015. 
 
10. Smlouvy k vícenákladům akce Revitalizace Masarykova náměstí Kojetín 
(tisk R/126) 
 
Usn. č. 
R 291/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodání žulových dlažebních kostek 8/10, včetně jejich 
dopravy na místo stavby, tj. Masarykovo náměstí, Kojetín v rámci projektu „Revitalizace 
Masarykova náměstí, Kojetín,“ mezi prodávajícím: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města, IČO 00301370 a 
kupujícím: SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské 
Meziříčí, zastoupen Ing. Ľubomírem Macákem, výkonným ředitelem – jednatelem, IČO 
60775530, ve výši 239 580,- Kč včetně DPH, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vícenáklady stavby „Revitalizace Masarykova 
náměstí, Kojetín,“ vzniklé chybným zaměřením materiálu původních ploch náměstí, mezi 
objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města, IČO 00301370 a zhotovitelem: SATES MORAVA spol. 
s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupen Ing. Ľubomírem 
Macákem, výkonným ředitelem – jednatelem, IČO 60775530, ve výši 239 580,- Kč včetně 
DPH. 
 
11. Změna realizace Víceúčelové sportovní haly Kojetín 
(tisk R/127) 
 
Usn. č.  
R 292/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu realizace Víceúčelové sportovní haly Kojetín dle projektu Ing. arch. 
Jaroslava Ševčíka z března 2015, 
předloží zastupitelstvu města návrh na financování změn realizace stavby včetně 
rozpočtového opatření řešící další výdaje v roce 2015. 
 
12. Víceúčelová sportovní hala Kojetín dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
(tisk R/128) 



7 

 

Usn. č. 
R 293/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci „Víceúčelová sportovní hala Kojetín“, 
mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – 
Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem: 
Ptáček - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629 752 01 Kojetín IČ. 25896873 zastoupenou 
jednatelem společnosti Michalem Peterkou MBA, spočívajícího ve změně konstrukce 
podlahy a realizaci interiérů a exteriérů dle projektu Ing. arch. Jaroslava Ševčíka za cenu 
2 714 952,- Kč bez DPH. 
 
13. Změna projektu „Konsolidace IT města Kojetína a nové služby datového města 
MěÚ Kojetín“ 
(tisk R/129) 
 
Usn. č. 
R 294/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje oznámení o změnách v projektu – „Konsolidace IT města Kojetín a nové služby 
datového města MěÚ Kojetín“ v rámci výzvy č. 22 IOP, 
jmenuje členem komisí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města 
Kojetína: Ing. Roman Navrátil - Městský úřad Kojetín. 
 
14. Konsolidace IT – příkazní smlouva na zadávací řízení 
(tisk R/130) 
 
Usn. č. 
R 295/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření příkazní smlouvy na organizaci zadávacího řízení v rámci akce 
„Konsolidace IT a služby nové služby datového centra MěÚ Kojetín“ mezi příkazcem: 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – 
starostou města, IČ 00301370 a příkazníkem: Public Market Advisory s.r.o., Šromova 
639/43, 643 00 Brno, zastoupené JUDr. Michalem Šilhánkem, jednatelem společnosti, IČ 
02322021, za odměnou ve výši 38 000,- Kč bez DPH. 
 
15. Schválení vyřazení DNM a DHM 
(tisk R/131) 
 
Usn. č. 
R 296/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje  

 vyřazení DNM – účet 013 likvidací: inv. č. 71940007, Informix databázový server, rok 
pořízení 1998, cena 83.470,- Kč, množství 1, 

 vyřazení DHM – účet 022 likvidací: inv. č. 71920162, server IBM X SERIES, rok 
pořízení 2006, cena 287.907,- Kč, množství 1, 

dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 10. 04. 2015. 
 
16. Služební vozidla příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a změna jejího 
odpisového plánu na rok 2015 
(tisk R/135) 
 
Usn. č. 
R 297/04-15 



8 

 

Rada města po projednání 
schvaluje svěření nového automobilu Renault Kangoo K EXP1 M2-1,2 TCe 116/85 kW 

SS Zen k provozování příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb dle důvodové 
zprávy tisku R/135, 
schvaluje navýšení odpisového plánu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Kojetín na rok 2015 o částku 35.144 Kč dle důvodové zprávy tisku R/135, 
schvaluje vyřazení inv. č. 719000001, osobní vůz Renault verze: Kango K EXP1, rok 
pořízení 2015, cena 685.367,- Kč – předání k hospodaření příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb Kojetín. 
 
17. Poskytnutí peněžitých darů právnickým a fyzickým osobám  
(tisk R/132) 
 
Usn. č. 
R 298/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. ZŠ …, ve výši 10.000,- Kč, na podporu jeho 
sportovních aktivit v kanoistice v roce 2015 (účast na Mistrovství ČR v kanoistice, Mistrovství 
Evropy v Slovinsku v kanoistickém maratonu, Mistrovství světa v Itálii na krátkých tratích, 
Mistrovství Kanady v kanoistice), 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Kroměřížské dráze, o.s., Osíčko 122, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem, IČ 22664823, ve výši 10.000,-  Kč, na dofinancování akcí, spojených 
s jízdami historických osobních vlaků na trati z Kojetína do Tovačova v roce 2015,  
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu Na zámečku Rokytnice, příspěvkové 
organizaci, 751 04 Rokytnice č.p. 1, IČ 61985911, ve výši 3.000,- Kč, jako finanční 
spoluúčast na úhradu služeb, poskytovaných uvedenou organizací občance Kojetína. 
 
18. Informace o výkonu funkce veřejného opatrovníka Městem Kojetínem 
(tisk R/133) 
 
Usn. č. 
R 299/04-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci o výkonu funkce veřejného opatrovníka Městem Kojetínem. 

 
Usn. č. 
R 300/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 13.1.2012, č.j. 0 Nc 925/2010–146, kterým bylo ustanoveno Město Kojetín 
opatrovníkem p. OA …, která byla rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 
05.05.2011, č.j. 0 Nc 925/2010 – 108, ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě, 
pobočka v Olomouci, ze dne 19.10.2011, č.j. 70 Co 371/2011 – 124, omezena ve 
způsobilosti k právním úkonům, p. AP, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury 
MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví p. LZ.  

 
Usn. č. 
R 301/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 20. 05. 2013, č.j. P 376/93-210, kterým ustanovuje Město Kojetín, se 
sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem nesv. p. JH …, který byl rozsudkem 
OS v Přerově ze dne 25. 07. 1989, č.j. Nc 907/89-2, zbaven způsobilosti k právním úkonům, 
LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při 
výkonu opatrovnictví p. AP. 
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Usn. č. 
R 302/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 24. 08. 2011, č.j. 0 Nc 972/2010-45, kterým ustanovuje Město Kojetín, se 
sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem nesv. p. JK …, který byl rozsudkem 
OS v Přerově ze dne 09. 05. 2011, č.j. 0 Nc 972/2010-35, omezen ve způsobilosti k právním 
úkonům, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním 
při výkonu opatrovnictví p. AP. 
 
Usn. č. 
R 303/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 12. 11. 2012,  č.j. 0 Nc 984/2011-61, kterým ustanovuje Město Kojetín, se 
sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem omez. svépr. JH …, který byl 
rozsudkem OS v Přerově ze dne 14. 05. 2012, č.j. 0 Nc 984/2011/2011-41, omezen ve 
způsobilosti k právním úkonům, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví p. AP. 

 
Usn. č. 
R 304/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 14. 09. 2011, č.j. P 130/2010-57, kterým ustanovuje Město Kojetín, se 
sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem omez. svépr. PV …, který byl 
rozsudkem OS v Přerově ze dne 16. 12. 2009, č.j. 0 Nc 939/2009-40, zbaven způsobilosti 
k právním úkonům, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a 
zastupováním při výkonu opatrovnictví p. AP. 

 
Usn. č. 
R 305/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 14. 09. 2009, č.j. P 180/90-182, kterým ustanovuje Město Kojetín, se 
sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem omez. svépr. AH …, která byla 
rozsudkem OS v Bruntále ze dne 25. 06. 1973, č.j. 5 Nc 949/72, zbavená způsobilosti 
k právním úkonům, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a 
zastupováním při výkonu opatrovnictví p. AP. 

 
Usn. č. 
R 306/04-15 
Rada města po projednání 
pověřuje výkonem opatrovnictví, na základě pravomocného usnesení Okresního soudu 
v Přerově ze dne 12. 06. 2014, č.j. P 181/2010-84, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem omez. svépr. AM …, která byla rozsudkem 
OS v Přerově ze dne 26.11.2009, č.j. 0 Nc 927/2009-27, zbavena způsobilosti k právním 
úkonům, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním 
při výkonu opatrovnictví p. AP. 
 
19. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/134) 
 
Usn. č. 
R 307/04-15 
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Rada města po projednání 
souhlasí se záměrem zřídit při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, 
jednu přípravnou třídu pro školní rok 2015/2016, 
ukládá vedoucí odboru VVŠK požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o souhlas se 
zřízením přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov. 

 
20. Svěření rozhodování ve věci schvalování smluv starostovi města 
(tisk R/136) 
 
Usn. č. 
R 308/04-15 
Rada města po projednání 
svěřuje na základě ustanovení § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) starostovi města rozhodování ve věci schvalování smluv uzavíraných Městem 
Kojetín, do částky 20 000,- Kč bez DPH. 
 
21. Aktuální informace, náměty a připomínky, došlá pošta  
21/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. 
R 309/04-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 

 zápis z jednání Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 28.01.2015 a ze dne 
04.02.2015, 

 zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 09.03.2015 a 
ze dne 13.04.2015. 
 

21/B. Zřízení společensky účelných pracovních míst 
 
Usn. č. 
R 310/04-15 
Rada města po projednání 
souhlasí se záměrem zřízení vyhrazených společensky účelných pracovních míst pro 
uchazeče o zaměstnání při Městské policii Kojetín pro zajištění veřejného pořádku, 
pověřuje starostu města Ing. Jiřího Šírka k jednání s Úřadem práce Kojetín – ÚP ČR 
Kontaktní pracoviště Kojetín, ve věci realizace výše uvedeného záměru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.             Miloslav Oulehla v.r.     
starosta města              místostarosta města                                                                          
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 22. dubna 2015 


