
 

 

U S N E S E N Í 

 
z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, 

v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 
Kojetín 

 
2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. 
(tisk R/369) 
 
Usn. č. 
R 810/06-16 
Rada města po projednání 
 
povoluje Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci převod finančních prostředků ve výši 
311.857,17 Kč z rezervního fondu do fondu investic, 
schvaluje Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci pořízení nového konvektomatu 
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 Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci,  vyřazení konvektomatu Retigo DA 
2011 IS (Inventární číslo: 714320023, r. v. 2002) formou prodeje, za podmínek dle 
doporučení HIK, 
ukládá  Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci předložit zřizovateli návrh na změnu 
odpisových plánů. 
 
 
3. Žádost o dofinancování pořízení multimediální katedry pro Mateřskou školu, p.o. 
(tisk R/370) 
 
Usn. č. 
R 811/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s pořízením dvou kusů „multimetiální minikatedry“ OMNEO SWEETBOX pro 
Mateřskou školu Kojetín, p.o.,  dle žádosti MŠ p.o. a důvodové zprávy tisku R/370, 
schvaluje poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Mateřské 
škole Kojetín, p.o., Hanusíkova 10, Kojetín,  ve výši 50 tis Kč, za účelem dofinancování  
pořízení dvou kusů „multimediální minikatedry“ OMNEO SWEETBOX, dle důvodové zprávy k 
tisku R/370. 
 
 
4. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Náboženskou obec Církve 
československé husitské Kojetín  
(R/371) 
 
Usn. č. 
R 812/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč žadateli  Náboženská 
obec Církve československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín I-Město, 
Kojetín 752 01, IČ 64989305, na částečné financování opravy fasády fary–budovy č.p.796, 
Kojetín, 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  Náboženskou obcí Církve 
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československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, 
IČ 64989305, dle přílohy tisku R/371. 
 
 
5. Uložení odvodu z fondu investic Centra sociálních služeb Kojetín, p.o. 
(tisk R/382) 
 
Usn. č. 
R 813/06-16 
Rada města po projednání 
povoluje Centru sociálních služeb Kojetín, p. o. převod finančních prostředků ve výši 160tis. 
Kč z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/382, 
ukládá  Centru sociálních služeb Kojetín, p. o. odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele 
ve výši 160tis. Kč, dle důvodové zprávy tisku R/382, 
souhlasí s realizací renovace Víceúčelové klubovny Centra sociálních služeb Kojetín, p. o., 
dle žádosti a důvodové zprávy tisku R/382, z rozpočtu Města Kojetína v r. 2016. 
 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2016 
(tisk R/372) 
 
Usn. č. 
R 814/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/372, kterým 
se zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 291,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 291,00 tis. Kč 

 
 
7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2016 
(tisk R/373) 
 
Usn. č. 
R 815/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/373, 
kterým se zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy  ve výši 6 030,40 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 6 030,40 tis. Kč, 

předloží RO 10/2016 k projednání a ke schválení ZM dne 28. 06. 2016. 
 
 
8. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720827513 
(tisk R/374) 
 
Usn. č. 
R 816/06-16 
Rada města po projednání 

schvaluje dodatek č. 4 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. 
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9. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/375) 
 
Usn. č. 
R 817/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s přijetím daru pozemku id. ½ parc. č. 7019, zahrada o výměře 186m2 a pozemku 
id. ½ parc. č. 7211 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 599m2, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 3400, vedeném u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. ACW…, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených– v tom právní služby včetně tlumočnického překladu, správní 
poplatek při vkladu práva do KN Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy tisku R/375, 
předloží ZM 06/2016. 
 
 
Usn. č. 
R 818/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s umístěním pamětní desky rodině Weisskopfových na místě bývalého domu č.p. 9 
v ulici Příční, 
předloží ZM 06/2016. 
 
 
10. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/376) 
 
Usn. č.  
R 819/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem 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 820/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem 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. 
 
Usn. č.  
R 821/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí ukončení nájmu  prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky 
v Kojetíně na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemce MUDr. Vlasta 
Procházková, dětský lékař, s.r.o., ul. 6. května 1373, Kojetín I – Město, 752 01  Kojetín, 
IČ:04635086, výpovědí ze strany nájemce  podanou k 30.06.2016, s výpovědní dobou 6 
měsíců. 
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Usn. č.  
R 822/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky 
v Kojetíně na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, v přízemí budovy, prostory č. 
61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67, o celkové výměře cca 85,6 m2, 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 pro děti a dorost, nájem možný nejdříve od 
01.01.2017. 
 
 
Usn. č.  
R 823/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání  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, p. DP…, za podmínek nájmu od 01.08.2016 na dobu neurčitou, nájemné ve 
výši 528,- Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, za účelem využití pro nehtové 
studio. 
 
 
Usn. č.  
R 824/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené dne 26.01.2007, ve 
znění pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, a Městským kulturním střediskem Kojetín, příspěvková organizace, 
náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění dle přílohy č. 4 tisku R/376.  
 
11. Bytové záležitosti 
(tisk R/378) 

 
Usn. č. 
R 825/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 
817, Kojetín, Kojetín I – Město,  manželům IMM…, po uplynutí sjednané doby nájmu, za 
podmínek  nájmu na dobu určitou od 01.06.2016 do 31.08.2016, ostatní podmínky nájmu 
včetně hrazení měsíčního nájemného  a úhrady za služby s nájmem spojených vždy do 
konce předcházejícího kalendářního měsíce zůstávají v platnosti. 
 

12. Uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních 
prázdnin 
(tisk R/377) 
 
Usn. č.  
R 826/06-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu 
letních prázdnin a to od 18.07.2016 do 12.08.2016.  
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13. Vyřazení majetku dle návrhu HIK 
 
Usn. č. 
R 827/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje vyřazení majetku – stavby, budovy (účet 021): inv. č. 728660002, část stavby 
altánu DPS 6. května – houpací lavičku a inv.č. 728660004, část stavby altánu DPS Stan. 
Masara – houpací lavičku, z důvodu opotřebení (používáním a povětrnostními podmínkami), 
dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 16.06.2016. 
 
 
14. Rozšíření MKDS v Kojetíně  
(tisk R/381) 
 
Usn. č. 
R 828/06-16 
Rada města po projednání 

schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření MKDS 
v Kojetíně“ s uchazečem, MS SECURITY Systems, s.r.o., který byl doporučen komisí pro 
posouzení a hodnocení zakázek na výše uvedenou zakázku. 

 

 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Rozšíření MKDS v Kojetíně“ mezi 
objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem MS 
SECURITY Systems, s.r.o., IČ: 02331519, zastoupené Zdeňkem Cencingrem, jednatelem 
společnosti s nabídkovou cenou ve výši 122 500,- Kč bez DPH. 
 
15. Příkazní smlouva č. 24/2016 „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“ 
(tisk R/379) 
 
Usn. č. 
R 829/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Příkazní smlouvy „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi 
příkazcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – 
Město, IČ 00301370 zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a příkazníkem firmou 
BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc IČ.26796350 zastoupená Ing. Richardem 
Klimčákem, jednatelem společnosti s nabídkovou cenou 100 000,-Kč bez DPH. 

 
16. Smlouva o dílo č. 27/2016 na přípravu projektu pro IROP „Rekonstrukce ZŠ 
Kojetín“ 
(tisk R/380) 
 
Usn. č. 
R 830/06-16 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi 
objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I – Město, IČ 00301370 zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem 
firmou BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc IČ.26796350 zastoupená Ing. 
Richardem Klimčákem, jednatelem společnosti s nabídkovou cenou120 000,-Kč bez DPH. 
 
 



6 

17. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky 
 
17/A. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 v rámci projektu 
Obědy pro děti 
 
Usn. č. 
R 831/06-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
IČ:24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Základní školou Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI ve školním roce 
2016/2017 (01.09.2016 – 30.06.2017) v celkové výši 62.160,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v. r. 
starosta města  místostarosta města 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 28. června 2016. 


