
 

 

U S N E S E N Í 

 
z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, 

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

 
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/357) 
 
Usn. č. 
R 788/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne 20.04.2016 a 18.05.2016. 

 
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/358) 
 
Usn. č. 
R 789/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od 10.12.2013 do 
08.06.2016. 
 
4. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  
(R/359) 
 
Usn. č. 
R 790/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2016  
 
5. Návrh smlouvy o přijetí dotace z Olomouckého kraje pro SDH Kojetín 
(tisk R/360) 
 
Usn. č. 
R 791/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 01, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy 
tisku R/360, 
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35.000,- Kč, tj. 50 % předpokládaných 
nákladů, na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín ochrannými prostředky 
dle specifikace uvedené ve smlouvě, od poskytovatele dotace Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 01, IČ 60609460, a za podmínek stanovených ve smlouvě; 
schvaluje spolufinancování dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín 
ochrannými prostředky dle specifikace uvedené ve smlouvě, ve výši min. 50% 
předpokládaných nákladů z vlastních prostředků města Kojetína zahrnutých v rozpočtu na 
rok 2016. 
 
6. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro KAPPA HELP o.s. 
(tisk R/361) 
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Usn. č. 
R 792/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč žadateli  KAPPA-HELP 
o.s., nám. Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, IČ 66743192, na částečné 
financování činnosti Poradenského centra pro problémy se závislostmi a terénní program pro 
osoby ohrožené drogovou závislostí, 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  KAPPA-HELP o.s., nám. 
Přerovského povstání 1/2803, 750 02 Přerov, IČ 66743192, dle přílohy tisku R/361. 
 
7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2016 
(tisk R/362) 

 
Usn. č. 
R 793/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/362, kterým 

se zapojují do rozpočtu: 

 nové příjmy ve výši 85,00 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši 85,00 tis. Kč 
 
8. Změna odpisového plánu DDM p.o. 
(tisk R/363) 
 
Usn. č. 
R 794/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín na 
rok 2016, dle důvodové zprávy tisku R/363, 
schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a 
mládeže Kojetín o částku 28.098,-Kč, dle žádosti DDM p.o. a důvodové zprávy tisku R/363. 
 
9. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/364) 
 
Usn. č.  
R 795/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 1 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, p. JŠ …, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného 
vozidla, a schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy o nájmu parkovacího místa č. 19, 
ze dne 15.03.2016, 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 p. JŠ …, na pronájem 
parkovacího místa č. 1, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla, 
s účinností od 01.07.2016. 
 
Usn. č.  
R 796/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem parkovacího místa č. 22 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní 
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pracoviště Kojetín, náměstí Míru 21, 752 01  Kojetín, IČ:72496991, za podmínek nájmu na 
dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 550,- Kč + DPH v platné základní sazbě a 
parkování jednoho provozuschopného vozidla. 
 
Usn. č.  
R 797/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 19 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci bytu č. B5 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. 
 
Usn. č.  
R 798/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci bytu č. B7 v domě na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného 500,- Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného 
vozidla, 
schvaluje ukončení nájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci p. LJ …, výpovědí ze strany 
pronajímatele, s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi nájemci.  
 
Usn. č.  
R 799/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí souhlasu Města Kojetína jako vlastníka nemovitých a movitých věcí 
v areálu letního koupaliště v Kojetíně nájemci tj. společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., 
Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, s podnájmem části areálu letního koupaliště  
tzv. ,,Beach zóny“ umístěné na pozemku parc. č. 372/10, ostatní plocha, o výměře 2.686 m2,  
spolku SK Kojetín 2016, z.s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, 
IČ:05032211, za účelem výkonu sportovní činnosti, s účinností od 01.06.2016. 
 
Usn. č.  
R 800/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě zemědělském pachtu ze dne 21.08.2015, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako propachtovatelem, 
a JO …, jako pachtýřem, ve znění dle přílohy č. 6 tisku R/364. 
 
Usn. č.  
R 801/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje ukončení nájmu  prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky v Kojetíně na 
ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce p. YH …, dohodou k 31.07.2016. 
 
Usn. č.  
R 802/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu polikliniky v Kojetíně na 
ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, prostory č. 4 ve III. nadzemním podlaží, o 
výměře  cca 10,20 m2, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528,- 
Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, nájem možný nejdříve od 01.08.2016. 
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10. Bytové záležitosti 
(tisk R/365) 
 
Usn. č.  
R 803/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci p. ZK …, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 
ostatní podmínky nájmu a výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 

Usn. č.  
R 804/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro otázky bydlení konané dne 24.05.2016. 

 
11. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/367) 

 
Usn. č. 
R 805/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 304, zastavěná plocha a 
nádvoří  o výměře 318m2 jehož součástí je stavba, budova s č.p. 62, rodinný dům a pozemku 
parc. č. 305, zahrada o výměře 176m2, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, v obci 
Kojetín III – Kovalovice, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za min. kupní cenu 600.000,-
Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti.  
 

12. Dohoda o provedení práce – inventarizace výskytu rostlin v plánovaném Biocentru 
Kojetín 
(tisk R/368) 
 
Usn. č. 
R 806/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dohody o provedení práce, jejímž předmětem je vypracování studie 
„Inventarizace výskytu vyšších rostlin v sezóně 2016 v plánovaném Biocentru Kojetín“ mezi 
objednavatelem Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem doc. RNDr. 
Bohumilem Trávníčkem, PhD., nar. 02. 07. 1963, bytem Kroměřížská 169, Kojetín, Kojetín – 
I Město. Celková cena za provedení předmětné inventarizace je stanovena ve výši 6 250,-
Kč. 

 
13. Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/366) 
Usn. č.  
R 807/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. AP …, ve výši 2.000,- Kč, jako příspěvek na 
částečné pokrytí nákladů, spojených s účastí na Mistrovství světa v radiovém orientačním 
běhu, které se bude konat v září 2016 v Bulharsku.  
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14. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky 
14/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. 
R 808/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí zápis ze Školské komise RM, ze dne 12.05.2016. 
 
 
14/B. Různé 
 
Usn. č. 
R 809/06-16 
Rada města po projednání 
nesouhlasí se zapojením Města Kojetína k výzvě Úřadu vlády České republiky, Odboru pro 
sociální začleňování, ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v procesu 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 8. června 2016. 


