
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 44. schůze Rady města Kojetína, konané 12. října 2016 v 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 

1. Poskytnutí peněžitých darů 

(tisk R/424) 
 

Usn.č. 

R910/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Hospici na Svatém Kopečku, náměstí Sadové 4/24, 779 00 
Olomouc-Svatý Kopeček, IČ 73634671, ve výši 5.000,- Kč,  jako příspěvek na částečné pokrytí 
provozních nákladů hospice v roce 2016, 
neschvaluje  
poskytnutí peněžitého daru rodičům (zákonným zástupcům) dětí, navštěvujících ZŠ Sladovní 
792, Kojetín, dle žádosti ze dne 27.09.2016, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů, 
spojených s účastí Mistrovství Moravy a Slezska a Mistrovství republiky ve stolním tenise žáků 
speciálních škol, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Základní škole Kojetín, Sladovní 492, 752 01 Kojetín, IČ 
61985937, ve výši 3.000,- Kč, jako příspěvek na částečné pokrytí nákladů, spojených s účastí 
Mistrovství Moravy a Slezska a Mistrovství republiky ve stolním tenise žáků speciálních škol, 
pro žáky: MC, MC, DC, AČ, OM, JM.  

2. Termíny svatebních obřadů a vítání občánků na rok 2017 
(tisk R/429) 
 

Usn.č. 

R911/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
termíny svatebních obřadů na rok 2017: 
leden  14.01.2017 
  28.01.2017 
únor  11.02.2017 
  25.02.2017 
březen  11.03.2017 
  25.03.2017 
duben  08.04.2017 
  22.04.2017 
květen  13.05.2017 
  27.05.2017 
červen  10.06.2017 
  24.06.2017 
červenec 15.07.2017 
  29.07.2017 
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srpen  12.08.2017 
  26.08.2017 
září  09.09.2017 
  23.09.2017 
říjen  07.10.2017 
  21.10.2017 
listopad 04.11.2017 
  25.11.2017 
prosinec 02.12.2017 
  16.12.2017, 
schvaluje 
termíny vítání občánků na rok 2017: 
únor  25.02.2017 
duben  22.04.2017 
červen  24.06.2017 
srpen  26.08.2017 
říjen  21.10.2017 
prosinec 16.12.2017 

3. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2016 

(tisk R/428) 
 

Usn.č. 

R912/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 

schvaluje  

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01387/OKŘ/DSM ze dne 17.6.2016 mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01, Kojetín, Kojetín I – Město, IČ 00301370 a 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc, IČ:60609460. 

4. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 
2016/2017 

(tisk R/430) 
 

Usn.č. 

R913/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 

schvaluje 
předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních 
komunikacích v zimním období 2016/2017, 

ukládá 
řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu 
v plném rozsahu, dle důvodové zprávy tisku R/430. 

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/2016 

(tisk R/425) 
 

Usn.č. 

R914/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/425, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 
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- nové příjmy ve výši  228,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  228,00 tis. Kč 

6. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/426 a R/426A) 
 

Usn.č. 

R915/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
úhradu nákladů vynaložených nájemcem MUDr. Pavlou Wernerovou, Třešňová 4198, 767 01  
Kroměříž, při opravě pronajatých nebytových prostor v budově polikliniky na ulici 6. května 
1373, Kojetín, Kojetín I – Město, ve výši 64.324,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy tisku 
R/426. 
 

Usn.č. 

R916/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
neschvaluje  
částečnou úhradu nákladů vynaložených nájemcem Diagnostickou ambulancí Kojetín s.r.o., 
6. května 1373, Kojetín, Kojetín I – Město, na instalaci dodatkových bezpečnostních prvků 
v pronajatých nebytových prostorách v budově polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I – Město, dle důvodové zprávy tisku R/426. 
 

Usn.č. 

R917/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pacht části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2, a části pozemku parc. 
č. 2825/10, ostatní plocha, o výměře cca 29 m2, to vše v k.ú. Kojetín, na ulici Jana Peštuky, 
jako jednoho celku, p. MA…, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 5,- 
Kč/m2/rok, za účelem využití – pěstování zeleniny a květin. 
 

Usn.č. 

R918/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
nájemci Základní škole Kojetín, Sladovní 492, Kojetín, Kojetín I-Město, prominutí smluvní 
pokuty stanovené fakturou č. PF-2016-0-0349, ze dne 26.09.2016, snížené o opravný doklad 
č. PF-2016-0-0354, ze dne 06.10.2016, to vše vystavené pronajímatelem tj. Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, za opožděné platby nájemného, v celkové 
výši 6.944,- Kč. 

7. Bytové záležitosti 

(tisk R/427) 
 

Usn.č. 

R919/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení pronájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, 
Kojetín, Kojetín I-Město, nájemcům VAZ…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.11.2016 
do 31.01.2017, ostatní podmínky nájmu a výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
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Usn.č. 

R920/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci p. VP…., za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, ostatní 
podmínky nájmu a výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 

Usn.č. 

R921/10-16 
Rada města Kojetína 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 podmínky nájmu na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.01.2017, 
ostatní podmínky nájmu včetně hrazení měsíčního nájemného a úhrady za služby s nájmem 
spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce a výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti, v případě uhrazení všech závazků vůči Městu Kojetínu do 31.10.2016. 
 

Usn.č. 

R922/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-
Město,  JMŠ…, za podmínky nájmu na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.01.2017, ostatní 
podmínky nájmu včetně hrazení měsíčního nájemného a úhrady za služby s nájmem 
spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce zůstávají v platnosti, v případě 
uhrazení všech závazků vůči Městu Kojetínu do 31.10.2016. 

8. Příloha č. 1 příkazní smlouvy 202/2014 s  BM asistentem s.r.o., úprava cen 
administrace profilu zadavatele 

(tisk R/431) 
 

Usn.č. 

R923/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 

schvaluje 
změnu přílohy č. 1 k příkazní smlouvě č. 202/2014, jehož předmětem je navýšení cen úkonů 
spojených se zadáváním údajů do profilu zadavatele v rámci veřejných zakázek. Změna 
přílohy smlouvy je dohodnuta mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, 
starostou města a příkazníkem společností BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc, 
IČ 26796350, zastoupenou Ing. Richardem Klimčákem, jednatelem společnosti, za nabídkové 
ceny ve výši 210 Kč - zákonné zveřejnění/zrušení adresy profilu na ISVZUS, 490 Kč - 
uveřejnění jednotlivé smlouvy o dílo na veřejné zakázky malého rozsahu dle §219 zákona o 
zadávání veřejných zakázek 650 Kč - uveřejnění kompletně všech dokumentů v rámci 
výběrového řízení, které organizuje spol. BM asistent s.r.o., 800 Kč - uveřejnění kompletně 
všech dokumentů v rámci výběrového řízení, které neorganizuje spol. BM asistent s.r.o., vše 
bez DPH.  

9. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM  
9/A. Zápisy z jednání komisí RM 
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Usn.č. 

R/10-16 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
- zápis z Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 29.08.2016 
- zápis z Komise školství RM, ze dne 15.09.2016. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 18.10.2016 


