
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 29. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. ledna 2016, v 13:00 hodin, 

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

 
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/267) 
 
Usn. č.  
R 593/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.12.2015 a 28.12.2015, 
schvaluje zápis do kroniky města Kojetína za rok 2014. 
 
3. Finanční podpora z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ 
Usn. č.  
R 594/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí se zapojením Města Kojetína, jako partnera bez finančního příspěvku, 
v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s projektem „Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání v Kojetíně“, jehož žadatelem je ZŠ Svatopluka Čecha Kojetín a 
partnerem s finančním příspěvkem je ZŠ náměstí Míru Kojetín. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/268) 
 

Usn. č.  
R 595/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od 10.12.2013 do 
13.01.2016. 
 
5. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/269) 
Usn. č. 
R 596/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 26.01.2016. 
 
6. Činnosti JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2015 
(tisk R/273) 
 

Usn. č. 
R 597/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Popůvky v roce 2015, 
předloží k projednání zastupitelstvu města 26.01.2016. 
 
7. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/270) 
Usn. č.  
R 598/01-16 
Rada města po projednání 
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schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu Kojetín, Auto Vrána s.r.o., č.p. 1427, NNk (IV-12-8011266) 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice jako 
„Budoucí oprávněná“. Pozemky p.č. 5737/3, ostatní plocha a p.č. 780, orná půda, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny 
zařízením distribuční soustavy.               
 
Usn. č.  
R 599/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné  energie č. 02/2012   
uzavřené dne 18.01.2012 mezi  Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město a Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město s 
účinností od 01.01.2016. 
 
8. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/271 a R/271A) 
 
Usn. č. 
R 600/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí, uzavřené dne 
05.12.2012, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 637, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako nájemcem, dle přílohy č. 1 tisku R/271. 
 
Usn. č. 
R 601/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu prostor určených k podnikání v budově polikliniky v Kojetíně 
s nájemcem Mgr. Alenou Hodanovou Peprnou, Purkyňova 439, Náchod, IČ:45579601, 
dohodou k 29.02.2016, 
schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, v zastoupení společností Technis Kojetín 
s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, a společností Klinická logopedie Haná 
s.r.o., Ztracená 1435, Kojetín I – Město, Kojetín, IČ:04301234, dle přílohy č. 3 tisku R/271. 
 
Usn. č. 
R 602/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o nájmu uzavřenou dne 27.08.2014, ve znění 
pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku parc. č. 212/7, ostatní plocha, v k.ú. 
Kovalovice u Kojetína, o výměře cca 20 m2, za účelem využití jako zázemí k rodinnému 
domu, a který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Kovalovice 
u Kojetína u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Změnou 
nájemní smlouvy by mělo dojít k prodloužení nájmu z do 31.12.2015 na od 01.01.2016 do 
31.12.2016. 
 
9. Bytové záležitosti 
(tisk R/272) 
Usn. č. 
R 603/01-16 
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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 
01.02.2016 do 30.04.2016, a za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na 
služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce, a za 
podmínky uhrazení veškerých finančních závazků vůči Městu Kojetín do 31.01.2016, výše 
složené jistoty zůstává v platnosti; 

Usn. č. 
R 604/01-16 
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 
01.02.2016 do 30.04.2016, 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 finančních závazků vůči Městu Kojetín do 31.01.2016. 

Usn. č. 
R 605/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. A3, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, p. JF …, bez parkovacího místa, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 
měsíců, smluvní nájemné 7.400,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s nájmem, jistota ve 
výši 29.000,-- Kč je stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského 
zákoníku a Zásadami pro poskytování nájmu v bytech v obecních domech, které jsou 
v majetku Města Kojetína.  

 
10. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2016 
(tisk R/276) 
Usn. č. 
R 606/01-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zřízeným příspěvkovým organizacím jejich účetní odpisové plány na rok 2016 
v celkové výši 362.155 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/276. 

 
12. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
(tisk R/275) 
 
Usn. č. 
R 607/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2015, dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy tisku R/275. 
 
13. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky 
13/A. Použití znaku města Kojetína 
Usn. č. 
R 608/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s užitím znaku města Kojetína pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč 
ke znakům měst České republiky“, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské 
knihovny v Brně v roce 2016, dle žádosti p. PH, ze dne 18.12.2015. 
 
13/B. Pronájem nebytových prostor ve výpůjčce MěKS Kojetín 
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Usn. č. 
R 609/01-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor, které má ve výpůjčce MěKS 
Kojetín - nezastavěná plocha náležící k budově Husova 64, Kojetín, Kojetín I - Město, o 
výměře 273 m2, spolku Auto Klub Kojetín v AČR se sídlem náměstí Svobody 511, Kojetín I-
Město, 752 01 Kojetín, IČ: 00534277, zastoupeným Alešem Hromadou, na zřízení 
skladovacích prostor pro potřeby Auto Klubu Kojetín, za cenu 2.500 Kč/rok, na dobu určitou 
na 2 roky. 
 
13/C. Investiční akce Města Kojetína pro rok 2016 
Usn. č. 
R 610/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí návrh investičních akcí Města Kojetína pro rok 2016. 
 
14. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015; 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 
Kojetína a činnosti OOP ČR Kojetín za rok 2015 
(tisk R/274) 
 
Usn. č. 
R 611/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  

- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015, 

- zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 
Kojetína a činnosti OOP ČR Kojetín za rok 2015. 

 
15. Zápisy z jednání komisí RM 
Usn. č. 
R 612/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Komise školství RM, ze dne 08.12.2015.  
 
16. Různé 
Usn. č. 
R 613/01-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informace o postupu a realizaci směnné smlouvy mezi Městem Kojetínem a 
Nadací Doktora Leopolda Prečana. 
 
 
 
 
 
 Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
 starosta města místostarosta města 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V  Kojetíně dne 13. ledna 2016. 


