
 

 

U S N E S E N Í 

  
z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 

638, Kojetín 

 
3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. 
(R/324) 
 
Usn. č. 
R 713/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele do investičního fondu 
Domu dětí a mládeže Kojetín p.o., IČ 70236356, Sv.Čecha 586, Kojetín,  ve výši 350.000,- 
Kč, za účelem spolufinancování pořízení služebního vozu pro potřeby DDM Kojetín p.o.,  
schvaluje pořízení nového služebního vozu z prostředků fondu investic, za podmínky výběru 
dodavatele v souladu s vnitřní směrnicí Města Kojetína VSM/02/12/VŽPD,O zadávání 
zakázek malého rozsahu,  
schvaluje vyřazení osobního automobilu VW Sharan (Inventární číslo: HM/00003, r.v. 2002)  
formou prodeje, za podmínek dle doporučení HIK, ze dne 08.04.2016, 
ukládá příspěvkové organizaci předložit zřizovateli návrh na změnu odpisových plánů. 
 
4. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace HZS Olomouckého kraje 
(tisk R/325) 
 
Usn. č.  
R 714/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 50.000,- Kč žadateli Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, na částečné 
financování pořízení zkušební stolice pro statické testování přetlakových izolačních 
dýchacích přístrojů, za podmínek stanovených ve smlouvě, 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Hasičským záchranným 
sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, PSČ 779 00, dle přílohy tisku 
R/325. 
 
Usn. č.  
R 715/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/325, kterým 
se přesouvají rozpočtované výdaje na dotace ve výši 50tis. Kč z blíže neurčeného účelu na 
konkrétní účel dotace; objem výdajů rozpočtu se nemění.  
 
5. Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/335) 
 
Usn. č. 
R 716/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, 
Nádražní 94, 751 01 Tovačov, IČ 61985872, ve výši 9.000,- Kč, jako příspěvek na 
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financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb organizace 
občanům z Kojetína, v roce 2016,  
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu Na zámečku Rokytnice, příspěvkové 
organizaci, 751 04 Rokytnice č.p. 1, IČ 61985911, ve výši 3.000,- Kč, jako příspěvek na 
financování sociálních služeb organizace občance z Kojetína, pro rok 2016, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové 
organizaci, Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČ 71193430, ve výši 9.000,- Kč, jako 
příspěvek na financování sociálních služeb organizace občanům z Kojetína, pro rok 2016, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sportovnímu klubu RELAX Olomouc, o.s., Zákostelí 
84, 783 44 Náměšť na Hané, IČ 27028704, ve výši 3.000,- Kč, jako příspěvek na částečné 
pokrytí nákladů 4. ročníku běhu pro veřejnost „Hanácká kojetínská desítka“, konaného dne 
22.05.2016. 

 
6. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za období 01-
03/2016 
(tisk R/323) 
 
Usn. č.  
R 717/04-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2016, dle tisku 
R/323, 
bere na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-
03/2016, dle přílohy tisku R/323. 
 
7. Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí 
(tisk R/326) 
 
Usn. č.  
R 718/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, 752 01 a Exekutorským úřadem Prostějov, zastoupeným Mgr. 
Lenkou Černoškovou, se sídlem Dolní 71, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 66243505, dle přílohy 
tisku R/326. 
 
8. Návrh na uzavření Smlouvy o stálém právním zastoupení 
(tisk R/327) 
 
Usn. č.  
R 719/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o stálém právním zastoupení, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, 752 01 a společníky Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, se 
sídlem Riegrova 12, 77900 Olomouc, zastoupené JUDr. Petrem Ritterem a JUDr. Zdeňkem 
Šťastným, IČ:66202957, DIČ: CZ500120009, dle přílohy tisku R/327. 
 
9. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720827513 
(tisk R/328) 
 
Usn. č. 
R 720/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720827513 mezi Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 a Kooperativa pojišťovna, 
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a.s, Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8,  Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, s účinností 
od 01.05.2016. 
 
10. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/329) 
 
Usn. č. 
R 721/04-16 
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 společností 
SIGNALBAU, a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „oprávněná“. 
Pozemek p.č. 2813/43 ostatní plocha - jiná plocha, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční 
soustavy podzemního kabelového vedení NN, Kojetín, Stan. Masara, NNk, č. IE-12-
8003721/VB 1, a to na dobu neurčitou.   
 
11. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/330) 
 
Usn. č. 
R 722/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 20 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. B6 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, tj. p. AP …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného 600,- Kč včetně DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla. 
 
Usn. č. 
R 723/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 15 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci z uzavřené Smlouvy o nájmu 
parkovacího místa mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, zastoupeným na základě plné moci společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých 
hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a tímto nájemcem dne 
30.04.2015, ve znění pozdějších dodatků a změn, a to z důvodu, že k jeho současnému 
parkovacímu místu č. 16 bylo uplatněno přednostní právo nájemce bytu 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 
550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla. 
 
Usn. č. 
R 724/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 16 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. A3 v domě na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného 600,- Kč včetně DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla. 
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Usn. č. 
R 725/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru zemědělského pachtu pozemku parc. č. 2319, orná půda, o 
výměře 476 m2, v k.ú. Křenovice u Kojetína, za účelem zemědělského obhospodařování, za 
podmínek pachtu na dobu neurčitou od 01.10.2016, s výpovědní dobou 1 rok, výši 
pachtovného min. 8.106,- Kč/ha/rok. 
 
Usn. č. 
R 726/04-16 
Rada města po projednání 
neschvaluje  žádost společnosti GYNEZE, s.r.o., Ztracená 72/19, Kroměříž, zastoupenou 
MUDr. Boleslavem Zezulou, na zakoupení ultrazvukového přístroje včetně příslušenství pro 
gynekologickou ambulanci jak z finančního rozpočtu města, tak formou finančního zápočtu 
vůči nájemnému za pronájem prostor určených k podnikání, 
ruší usnesení Rady města Kojetína č. R 705/03-16 ze dne 29.03.2016, kterým schválila 
pronájem prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I – Město, ve III. nadzemním podlaží, prostory č. 8, 9 a 10, o celkové výměře cca 
44,8 m2, společnosti GYNEZE s.r.o., Ztracená 72/19, Kroměříž, IČ:29311047, zastoupené 
MUDr. Boleslavem Zezulou, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528,- 
Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, za účelem provozování soukromé lékařské 
praxe, 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání  v budově polikliniky 
na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, ve III. nadzemním podlaží, prostory č. 8, 9 
a 10, o celkové výměře cca 44,8 m2,  za účelem provozování soukromé lékařské praxe.   
 
Usn. č. 
R 727/04-16 
Rada města po projednání 
neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5767/5, o výměře cca 42 
m2, před domem č.p. 687 na ulici Podvalí, dle důvodové zprávy tisku R/330.   
 
12. Bytové záležitosti 
(tisk R/331 a R/331A) 
 
Usn. č. 
R 728/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 20, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I-Město, p. ŽN …, 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 729/04-16 
Rada města po projednání 
ruší usnesení č. R 658/02-16 ze dne 17.02.2016, kterým rada města neschválila ukončení 
nájmu obecního bytu č. 15, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemce p. FP …, dohodou k datu 15.02.2016 a trvala na ukončení nájmu obecního 
bytu č. 15, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město,  nájemce p. 
FP …, uplynutím sjednané doby nájmu tj. k 17.04.2016,  
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schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 15, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I-Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, nájemci p. FP …, veškeré 
sjednané podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 730/04-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu č. E1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcem p. KM …, uplynutím sjednané doby nájmu k 06.03.2016. 

 
Usn. č. 
R 731/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje  prodloužení nájmu 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 01.05.2016 
do 31.07.2016, 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 732/04-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro otázky bydlení RM, konané dne 06.04.2016. 

 
Usn. č. 
R 733/04-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2, vel. 1+1, v domě na ulici 
Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, p. MŠ …, a trvá na bezodkladném vyklizení a 
předání bytu č. 2, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město,  
JMŠ … 

 
Usn. č. 
R 734/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I-Město, p. LL …, 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 735/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu bytu č. 9, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemce p. DJ …, dohodou k 30.04.2016. 

 
Usn. č. 
R 736/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje výpověď nájmu z bytu č. D3, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemci p. TD …, bez výpovědní doby, dle § 2291 zák. č. 89/2012, občanský 
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zákoník, v platném znění, z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť závažným 
způsobem, v případě, že finanční závazek nebude nájemcem pronajímateli bytu uhrazen 
v termínu do 30.04.2016.    

 
13. Cyklostezka Kojetín - Bezměrov 
(tisk R/332) 
 
Usn. č. 
R 737/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy na vypracování dokumentace pro územní řízení, zjištění 
inženýrských sítí a zajištění inženýrské činnosti v rámci akce „Cyklostezka Kojetín - 
Bezměrov“, mezi dodavatelem Ing. Lindu Smítalovou - Atelis, IČ: 74276361, se sídlem ulice 
Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města, 
s nabídkovou cenou 133 500 Kč bez DPH. 
 
14. Cyklostezka Kojetín - Tovačov 
(tisk R/333) 
 
Usn. č. 
R 738/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy na vypracování dokumentace pro územní řízení, zjištění 
inženýrských sítí a zajištění inženýrské činnosti v rámci akce „Cyklostezka Kojetín - 
Tovačov“, mezi dodavatelem Ing. Lindu Smítalovou - Atelis, IČ: 74276361, se sídlem ulice 
Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města, 
s nabídkovou cenou 93 500 Kč bez DPH. 
 
15. Jmenování vedoucího odboru VŽPD MěÚ Kojetín 
(tisk R/336) 
 
Usn. č. 
R 739/04-16 
Rada města po projednání 
jmenuje, na návrh tajemníka, od 01.05.2016, v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
vedoucího odboru výstavby, životního prostředí a dopravy MěÚ Kojetín Ing. Petra Floru …  
 
16. Jmenování členů hodnotících komisí pro posouzení nabídek na realizaci veřejných 
zakázek v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 
(tisk R/337) 

 
Usn. č. 
R 740/04-16 
Rada města po projednání 
jmenuje členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných 
zakázek v roce 2016: 
členové a náhradníci výběrových komisí 
Ing. Jiří Šírek   Město Kojetín 
Miloslav Oulehla  Město Kojetín 
Ing. Leoš Ptáček  Město Kojetín 
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RNDr. Jitka Hálková  Město Kojetín 
Mgr. Eva Pěchová   Město Kojetín 
MUDr. Jana Palmašová Město Kojetín 
František Krejčiřík  Město Kojetín 
Bc. Jiří Stav   Městský úřad Kojetín 
Ing. Hana Večeřová, MSc. Městský úřad Kojetín 
Ing. Miloš Psotka   Městský úřad Kojetín 
Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 
Ing. Roman Navrátil   Městský úřad Kojetín 
Ing. Petr Flora   Městský úřad Kojetín 
Ing. Bohumil Ptáček   Městský úřad Kojetín 
Eliška Izsová   Městský úřad Kojetín 
Romana Mrázková  Městský úřad Kojetín 
Jana Bosáková   Městský úřad Kojetín 
Miloš Pavlík    Městský úřad Kojetín 
Mgr. Ivana Krčmařová MŠ Kojetín 
Markéta Skřipcová  MŠ Kojetín 
Mgr. Rudolf Pavlíček   ZŠ Kojetín 
Mgr. Zdeněk Šípek  ZŠ Kojetín 
Mgr. Olga Odehnalová ZŠ Kojetín 
Mgr. Miluše Štefanová ZŠ Kojetín 
Bc. Hana Svačinová  MěKS Kojetín 
Bc. Jakub Šírek  MěKS Kojetín 
Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín 
Bc. Alena Vaculíková, DiS. CSS Kojetín 
Jana Hrušáková  DDM Kojetín 
Bc. Eva Poláchová  DDM Kojetín 
Mgr. Hana Rohová  ŠJ Kojetín 
Šárka Chytilová  ŠJ Kojetín 
Ing. Vlastimil Psotka   TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
Luděk Nakládal  TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
Marek Štětkař   TECHNIS Kojetín spol. s r.o., 
pověřuje zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro 
posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína, v návaznosti na odborné 
znalosti a znalosti problematiky jednotlivých řízení, ze seznamu členů jmenovaných radou 
města. 
 
17. Změny a doplňky povodňového plánu 
(tisk R/338) 

 
Usn. č. 
R 741/04-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s provedením změn a doplňků povodňového plánu ve smyslu ust. § 78 zák. 
č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách), 
odvolává Bc. Jiřího Stava – člena povodňové komise RM Kojetín, 
jmenuje Ing. Petra Floru – členem povodňové komise RM Kojetín, 
pověřuje tajemnici povodňové komise zaslat změny a doplňky povodňového plánu Města 
Kojetín: 

 na Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 

 do celorepublikového Seznamu povodňových komisí správních celků, 

 na webové stránky města Kojetína. 
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18. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2016 Revitalizace koupaliště Kojetín 
(tisk R/339) 

 
Usn. č. 
R 742/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 4/2016 „Revitalizace koupaliště Kojetín“, 
schválené Radou města Kojetína usn. č. R 712/03-16, dne 29.03.2016, kterým se upřesňuje 
č. III, 3.3 Cena díla a platební podmínky. 
 
19. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky 
19/A. Vodoprávní řízení ve věci vybudování studny 
 
Usn. č. 
R 743/04-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí podnět HP vyvolaný vodoprávním řízením ve věci vybudování studny pro 
závlahu koupaliště na p.č. 372/11 v k.ú. Kojetín, který byl doručen na MěÚ Kojetín 
19.04.2016, 
pověřuje odbor výstavby, ŽP a D zdokumentovat současný stav studny využívané pro 
tepelné čerpadlo RD č.p. 430 a v případě prokazatelného úbytku vody, znamenající omezení 
nebo nemožnost využívat studnu pro provoz tepelného čerpadla, v souvislosti s používáním 
studny pro závlahu koupaliště, navrhnout a realizovat opatření k nápravě této skutečnosti. 
 
19/B. Záměr rekonstrukce půdních prostor ZŠ náměstí Míru 
 
Usn. č. 
R 744/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje záměr rekonstrukce půdních prostor Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83 a 
předložení žádosti o poskytnutí dotace na uvedený záměr z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP).  
 
19/C. Zpracování návrhu smluv o reklamě 
 
Usn. č. 
R 745/04-16 
Rada města po projednání 
pověřuje vedoucí finančního odboru MěÚ zajistit zpracování návrhu smluv o reklamě 
v areálu koupaliště Kojetín a předložit je k projednání RM 05/2016. 
 
19/D. Různé  
 
Usn. č. 
R 746/04-16 
Rada města po projednání 
schvaluje použití znaku města Kojetína na lodích oddílu Kanoistiky Kojetín. 
 
20. Rekonstrukce ulice Mlýnská, Kojetín 
(tisk R/334) 
 
Usn. č. 
R 747/04-16 
Rada města po projednání 
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schvaluje výběr dodavatele, Ing. Lindu Smítalovou - Atelis, IČ: 74276361, se sídlem ulice 
Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc, na vypracování dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení a provádění stavby v rámci akce „Rekonstrukce ulice Mlýnská, Kojetín“, 
která byla doporučena na základě výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek 
hodnotící komisi k veřejné zakázce, 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení a provádění stavby v rámci akce „Rekonstrukce ulice Mlýnská, Kojetín“, mezi 
Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo nám. 20, PSČ 752 01 a 
Ing. Lindu Smítalovou - Atelis, IČ: 74276361, se sídlem ulice Hviezdoslavova 114/1, 783 02 
Olomouc, ve výši 188 500,-Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 20. dubna 2016. 


