
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, 

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

 
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/214) 
 
Usn. č.  
R 490/10-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. 
 
3. Pronájem nebytových prostor 
 
Usn. č.  
R 491/10-15 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor, které má ve výpůjčce MěKS 
Kojetín: 

- místnost č. 202 v patře v budově Husova 64, Kojetín, Kojetín I-Město, o výměře 35 
m2, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
Kojetín, Kojetín I-Město, na zřízení skladu pro potřeby organizace, za cenu 1.000,- 
Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, od 01.11.2015, 

- klubovna č. 2 v patře Kulturního domu Kovalovice, č.p. 1, Kojetín, Kojetín III-
Kovalovice, o výměře 12 m2, p. ZJ …, na zřízení zkušebny pro hudební skupinu 
Hannibal Lecter, za cenu 500,- Kč/měsíc + energie na teplo na vlastní náklady, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, od 01.11.2015. 

 
4. Termíny svatebních obřadů a vítání občánků v roce 2016 
(tisk R/221) 
 
Usn. č. 
R 492/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2016: 
leden    16.01.2016    30.01.2016 
únor    06.02.2016    20.02.2016 
březen    05.03.2016    19.03.2016 
duben    09.04.2016    23.04.2016 
květen    07.05.2016    21.05.2016 
červen    11.06.2016    25.06.2016 
červenec   09.07.2016    23.07.2016 
srpen    13.08.2016    27.08.2016 
září     10.09.2016    24.09.2016 
říjen     08.10.2016    22.10.2016 
listopad   12.11.2016    26.11.2016 
prosinec   03.12.2016    17.12.2016, 
 
schvaluje termíny vítání občánků v roce 2016: 
leden    30.01.2016 
březen    19.03.2016 
květen    21.05.2016 
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červenec   23.07.2016 
září    24.09.2016 
listopad   26.11.2016. 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/215) 
 
Usn. č.  
R 493/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011223/VB 1 Kojetín, Zapletal, p.č. 1637, 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. 1429/1 zastavěná plocha a 
nádvoří, 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. 
 
6. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/216) 
 
Usn. č. 
R 494/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem garáže č. 45, ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, 
Kojetín, Kojetín I – Město, p. RH …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 
600,- Kč/měsíc + DPH v platné základní sazbě. 
 
Usn. č. 
R 495/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným správcem 
majetku společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – 
Město, a společností MUDr. Vlasta Procházková, dětský lékař, s.r.o., ul. 6. Května 1373, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/216.  

 
7. Havarijní pojištění vozidel PARTNER H59 – pojistná smlouva č. 2269803948 
(tisk R/218) 
 
Usn. č. 
R 496/10-15 
Rada města po projednání 

schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 2269803948 – havarijní pojištění vozidel PARTNER 

H59 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 14.11.2015 do 13.11.2018. 

 
8. Uložení odvodu z fondu investic Centra sociálních služeb Kojetín a změna rozpočtu 
města – rozpočtové opatření č. 13/2015 
(tisk R/223) 
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Usn. č. 
R 497/10-15 
Rada města po projednání 
ukládá Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizaci odvod z jejího investičního 
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 62 tis. Kč a povoluje jí posílit si fond investic převodem 
30 tis. Kč ze svého rezervního fondu dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/223, 
schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/223, kterým 
se zapojují do rozpočtu města: 

 nové příjmy ve výši 62 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši 62 tis. Kč 
 
9. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 
2015/2016 
(tisk R/219) 
 
Usn. č. 
R 498/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na 
místních komunikacích v zimním období 2015/2016, 
ukládá řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného 
plánu v plném rozsahu.  
  
10. Výměna oken na domě č.p. 816 Padlých hrdinů, Kojetín 
(tisk R/220) 
 
Usn. č. 
R 499/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken na domě č. p. 816 Padlých hrdinů, 
Kojetín“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a 
zhotovitelem firmou V-okno s.r.o. Skaštice 149, 767 01 Kroměříž, IČ 25527266, zastoupená 
Ing. Martinem Zelingerem statutárním zástupcem a Tomášem Lošonským, osobou 
oprávněnou k podpisu smlouvy, s nabídkovou cenou 48 440,- Kč bez DPH. 
 
11. Dodavatel Urbanistické studie Lešetín a za hřbitovem 
(tisk R/222) 
 
Usn. č. 
R 500/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Urbanistické studie Lešetín a za 
hřbitovem, mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing Jiřím Šírkem – starostou města a 
zhotovitelem Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 70800 Ostrava-Poruba, 
IČ: 00562963, zastoupená Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem, Ing. arch. Helenou 
Salvetovou, jednatelkou a Ing. Ivou Mičkovou, jednatelkou, za cenu 49.500,- Kč bez DPH. 
 
12. Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín 
(tisk R/224) 
 
Usn. č. 
R 501/10-15 
Rada města po projednání 
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schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných Městem 
Kojetínem, dle tisku R/224. 
 
13. Bytové záležitosti  
(R/217) 
 
Usn. č. 
R 502/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 18, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I – Město, žadatelům o pronájem bytu v DPS v pořadí: 

1. VP …,  
2. VČ …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 3 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 503/10-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu č. 2, vel. 2+1, v domě na ulici Palackého 
371, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. VD …, uplynutím sjednané doby nájmu tj. k 
31.10.2015. 
 
Usn. č. 
R 504/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 
1355, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci manž. VAZ …, za podmínek nájmu na dobu určitou 
od 01.11.2015 do 30.04.2016, výše složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 505/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. MM …, za podmínek nájmu na dobu určitou od 
01.11.2015 do 31.01.2016, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na 
služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce, výše 
složené jistoty zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 506/10-15 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, 
Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci manž. JMŠ …, za podmínek nájmu na dobu určitou  od 
01.11.2015 do 31.01.2016, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a úhrady za 
služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce a za 
podmínky uhrazení veškerých pohledávek vůči Městu Kojetín do 31.10.2015. 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

14. Aktuální informace, připomínky členů RM, došlá pošta  
14/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
 
Usn. č. 
R 507/10-15 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Komise školství RM, ze dne 17.09.2015. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.             Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města              místostarosta města                                                                        
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 14. října 2015 


