
 
 

U S N E S E N Í 
 
z 43. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. září 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího 

a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
2. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro MěKS Kojetín, p.o. 
(tisk R/414) 
 
Usn. č. 
R 896/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Městskému 
kulturnímu středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, nám. Republiky 1033, Kojetín, ve výši 
164 tis. Kč určených na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Kojetínských hodů 
2016, dle důvodové zprávy tisku R/414. 
 
3. Návrh na poskytnutí dotace na rok 2016 – Charita Kojetín 
(tisk R/415) 
 
Usn. č. 
R 897/09-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 70 tis. Kč žadateli Charita Kojetín, 
se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a přílohy tisku 
R/415, 
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem 
Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/415, 
předloží návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2016 Charitě Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a přílohy tisku 
R/415 ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 27. září 2016. 
 
4. Nakládání s majetkem města – prodej bytů – aukce 6. kolo 
(tisk R/416) 
 
Usn. č. 
R 898/09-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, 
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5437/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/125526 na pozemku p.č. st. 
1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 393.000,-
Kč (TřistadevadesáttřitisícKč), z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, do vlastnictví  MV… a uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených 
v aukční vyhlášce č. 105-EA-VI/16. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady 
spojené se zápisem do katastru nemovitostí, 
předloží návrh na převod bytové jednotky č.1205/7 k projednání Zastupitelstvu města dne 
27.09.2016. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2016 
(tisk R/417) 
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Usn. č. 
R 899/09-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 14/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/417, 
kterým se zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  2 389,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  2 432,50 tis. Kč 
- financování o částku       43,50 tis. Kč, 

předloží rozpočtové opatření č. 14/2016 k projednání a ke schválení ZM dne 27. 09. 2016. 
 
6. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/420) 
 
Usn. č. 
R 900/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2016, dle důvodové 
zprávy tisku R/420. 
 
7. Bytové záležitosti 
(tisk R/422) 
 
Usn. č. 
R 901/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, vel. 3+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín 
I – Město, žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. MMB…, 
2. JM…,  
3. LM…, 

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 obecních domech, které jsou v majetku Města Kojetína.  
 
Usn. č. 
R 902/09-16 
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,  po uplynutí sjednané doby nájmu, IMM…, za podmínek  nájmu na 
dobu určitou od 01.09.2016 do 30.11.2016, hrazení měsíčního nájemného  a úhrady za služby 
s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce, výše složené jistoty 
zůstává v platnosti. 
 
Usn. č. 
R 903/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje prodloužení  nájmu obecního bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I- Město, nájemci p. JM…, po uplynutí sjednané doby nájmu, za podmínek 
nájmu na dobu určitou 3 měsíců od 01.09.2016, ostatní podmínky nájmu a výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti. 
 
 
8. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/423) 
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Usn. č. 
R 904/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje nájemci nebytových prostor v domě na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město,  společnosti DOMINO Hrdá s.r.o., Křenovice u Kojetína – Křenovice 157, PSČ 751 
41, prominutí smluvní pokuty ve výši 3.244,- Kč stanovené fakturou č. PF-2016-0-0339, ze dne 
12.09.2016 a smluvní pokuty ve výši 469,- Kč stanovené fakturou č. PF-2016-0-0348, ze dne 
22.09.2016, vystavené pronajímatelem tj. Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 54, Kojetín, 
Kojetín I-Město,  za opožděné platby nájemného a úhrad za služby spojené s nájmem. 
 
9. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2016 
(R/418) 
 
Usn. č. 
R 905/09-16 
Rada města po projednání 
schvaluje návrh vnitřního předpisu č. 3/2016 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, s účinností dne 01.11.2016. 
 
10. Informace o připravované investiční akci „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“ 
(tisk R/419) 
 
Usn. č. 
R 906/09-16 
Rada města po projednání 
bere na vědomí informaci, že předpokládané finanční náklady na administraci investiční akce 
Rekonstrukce ZŠ Kojetín, včetně projekční přípravy činí 976 470 Kč vč. DPH. Předmětné 
náklady jsou stanoveny na základě zadání studie proveditelnosti projektu, výběrového řízení 
pro výběr zpracovatele projektové dokumentace a uzavření příkazní smlouvy a smlouvy o dílo 
k administraci projektu Rekonstrukce ZŠ Kojetín. 
 
11. Žádost o výjimku z počtu dětí v přípravné třídě 
(tisk R/421) 
 
Usn. č. 
R 907/09-16 
Rada města po projednání 
povoluje pro školní rok 2016/2017 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě ZŠ 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín na celkový počet 19 žáků ve třídě, 
ukládá ředitelce ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín zajištění stávající kvality 
vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravné třídě.  
 
12. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky 
12/A. Užití znaku města Kojetína 
 
Usn. č. 
R 908/09-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s užitím znaku města Kojetína Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje 
při tvorbě publikace „Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České republiky“. 
 
12/B. Pronájem nebytových prostor 
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Usn. č. 
R 909/09-16 
Rada města po projednání 
souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor, které má ve výpůjčce MěKS 
Kojetín - klubovna č. 2 v patře Kulturního domu Kovalovice 1, Kojetín III – Kovalovice, o výměře 
12 m2, p. VP…, na zřízení zkušebny pro hudební skupinu, za cenu 500 Kč/měsíc + energie na 
teplo na vlastní náklady, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce od 01. 10. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v.r. 
  starosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 27. září 2016. 


