
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 54. schůze Rady města Kojetína, konané 19. dubna 2017, ve 13:00 hodin, v 
zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 

638, Kojetín 
 
 
1. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/563) 
 
Usn.č. 
R 1159/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
se záměrem zřídit při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov jednu 
přípravnou třídu pro školní rok 2017/2018, 
ukládá  
vedoucí odboru VVŠK požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o souhlas se zřízením 
přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov. 

4.    Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/564 a R/564A) 
 
Usn.č. 
R 1160/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Sportovnímu klubu RELAX Olomouc, z.s., Zákostelí 84, 
783 44 Náměšť na Hané, IČ 27028704, ve výši 3.000,- Kč, na sportovní akci „Hanácká 
kojetínská desítka“ – 5. ročník běhu pro veřejnost, konanou 21.05.2017, v Kojetíně,   
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Kroměřížské dráze, z.s., Osíčko 122, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem, IČ 22664823, ve výši 10.000,- Kč, na vypravení zvláštních osobních vlaků na 
místní dráze z Kojetína do Tovačova, v roce 2017, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. IK…, ve výši 3.000,- Kč, pro její dceru LK…, jako 
příspěvek na částečnou úhradu nákladů, spojených s účastí na Mistrovství ČR TeamGym 
Junior I, konaném 6. a 7. května 2017, v Praze, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. HM…, ve výši 3.000,- Kč, pro její dceru MM…, jako 
příspěvek na částečnou úhradu nákladů, spojených s účastí na Mistrovství ČR TeamGym 
Junior I, konaném 6. a 7. května 2017, v Praze, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. JB…, ve výši 3.000,- Kč, pro její dceru TB…, jako 
příspěvek na částečnou úhradu nákladů, spojených s účastí na Mistrovství ČR TeamGym 
Junior I, konaném 6. a 7. května 2017, v Praze, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru p. JV…, ve výši 3.000,- Kč, pro její dceru VV…, jako 
příspěvek na částečnou úhradu nákladů, spojených s účastí na Mistrovství ČR TeamGym 
Junior I, konaném 6. a 7. května 2017, v Praze. 
 
5.   Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ 
v Kojetíně“ 
(tisk R/565) 
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Usn.č. 
R 1161/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele, společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. a Arnošt Petružela, 
IČ: 25896873, se sídlem ulice Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město, na stavební práce akce 
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně“, který byl doporučen hodnotící komisi na základě 
výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek při výběrovém řízení, které administrovala 
f. S – Invest CZ s.r.o., ulice Kaštanová 123a, 620 00 Brno, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na  stavební práce  akce  „Stavební úpravy  a  přístavba ZUŠ 
v Kojetíně“ mezi objednavatelem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 
01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města 
a zhotovitelem společností PTÁČEK pozemní stavby s.r.o, a Arnošt Petružela, IČ: 25896873, 
se sídlem ulice Podvalí č. 629, 752 01 Kojetín I-Město, zastoupenou panem  Ing. Leošem 
Ptáčkem, jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou 14 365 909 Kč bez DPH. Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

6.   Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2017  
(tisk R/558) 
 
Usn.č. 
R 1162/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2017, dle tisku R/558, 
bere na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období  1-
3/2017, dle přílohy tisku R/558. 

7.    Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2017 
(tisk R/559) 
 
Usn.č. 
R 1163/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/559, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  2 327,11 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  2 305,00 tis. Kč 
- financování o částku        - 22,11 tis. Kč 

 
8.    Nakládání s majetkem města 
(tisk R/560) 
 
Usn.č. 
R 1164/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-80111266/VB/1 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 ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice jako strana 
„oprávněná“. Pozemky p.č. 780 orná půda, p.č. 5737/3 ostatní plocha-ostatní komunikace a 
p.č. 5737/4 ostatní plocha-ostatní komunikace, vše v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny zařízením distribuční soustavy, a to na dobu 
neurčitou.   
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Usn.č. 
R 1165/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup služebního 
vozidla pro účely Městského úřadu v Kojetíně“ s uchazečem AUTOSHOP PAULUS, spol. 
s r.o., Hulínská 3221, 76701 Kroměříž, který byl doporučen komisí pro posouzení a hodnocení 
nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy na „Nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu 
v Kojetíně“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a 
společností AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o., Hulínská, 76701 Kroměříž s nabídkovou cenou 
ve výši 432 592,-Kč bez DPH. 
 
9.     Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/561 a R/561A) 
 
Usn.č. 
R 1166/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-
Město, prostory č. 11 ve III. nadzemním podlaží, o výměře cca 16 m2, jako prostory sloužící 
k podnikání, ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok + DPH v platné 
základní sazbě + zálohy na služby spojené s nájmem, za účelem využití zdržovny řidičů. 
 
Usn.č. 
R 1167/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
výpověď nájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, podanou nájemcem p. LM…,  dne 27.03.2017 s výpovědní dobou 14 
dnů ode dne doručení výpovědi pronajímateli. 
 
Usn.č. 
R 1168/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 7 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 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 minimálně 550 Kč + DPH v platné 
základní sazbě a parkování jednoho provozuschopného vozidla. 
 
Usn.č. 
R 1169/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, o výměře cca 258 m2, a části pozemku 
parc. č. 4451/10, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, AB…, za podmínky nájmu na dobu 
neurčitou, výši nájemného 30 Kč/m2/rok + DPH v platné základní sazbě, za účelem využití jako 
parkoviště pro hosty restaurace a 
schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 4452/2, vodní plocha, o výměře cca 202 m2, části pozemku 
parc. č. 4451/10, ostatní plocha, o výměře cca 123 m2, a části pozemku parc. č. 361/1, ostatní 
plocha, o výměře cca 63 m2, AB…, za podmínky nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 
10 Kč/m2/rok + DPH v platné základní sazbě, za účelem využití jako zoo koutek a dětské hřiště. 
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Usn.č. 
R 1170/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 656/1, ostatní plocha, o výměře cca 297 m2, a části pozemku 
parc. č. 656/2, ostatní plocha, o výměře cca 28 m2, p. LK…, za podmínky pachtu na dobu 
neurčitou, výši pachtovného 5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování 
zeleniny a květin. 
 
Usn.č. 
R 1171/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
trvá 
na plnění ujednání sjednaných ve Smlouvě o nájmu pozemků uzavřené dne 30.12.2013 mezi 
,,Nadací Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého,  podporování Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci“, jako pronajímatelem, a Mysliveckým spolkem Morava 
Kojetín, jako nájemcem. 
 
Usn.č. 
R 1172/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu nemovitostí ze Smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené dne 29.06.2012, nájemci 
Rybářství Přerov, a.s., Gen. Štefánika 1149/5, 750 02 Přerov, výpovědí ze strany 
pronajímatele s výpovědní dobou 1 rok. 
 
Usn.č. 
R 1173/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
neschvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře cca  231 m2 v budově 
bez č.p., která je součástí pozemku parc. č. st. 1645, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
259 m2, v areálu na ulici Křenovská, to vše nacházející se v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov.   
 
Usn.č. 
R 1174/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.07.2016 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, v zastoupení 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a MUDr. Lukášem Vaculou, jako nájemcem, z důvodu doplnění 
identifikačních údajů nájemce, ve znění dle přílohy č. 2 tisku R/561A.    
 
10.    Bytové záležitosti 
(tisk R/562) 
 
Usn.č. 
R 1175/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem obecního bytu č. 8, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, p. JJ…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše jistoty bude stanovena 
pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pro 
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poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města 
Kojetína. 
 
Usn.č. 
R 1176/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem obecního bytu č. 9, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí: 

1. KF…, 
2. JF…, 

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 1177/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem obecního bytu č. 15, vel. 1+1, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I – 
Město,  těmto žadatelům o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí: 

1. MH…, 
2. MRZ…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, 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 1178/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pronájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I -Město, 
těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. LM…, 
2. MS…, 
3. ES…, 

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 1179/04-17 
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, nájemce p. VP…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše  
složené jistoty bude přepočtena v souladu se Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a  Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou 
službou, které jsou v majetku Města Kojetína, ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1180/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 7, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemce p. JM…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců,  a za 
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podmínky uhrazení veškerých finančních závazků vůči městu Kojetín v termínu do 31.05.2017, 
výše  složené jistoty bude přepočtena v souladu se Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína, ostatní podmínky nájmu 
zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1181/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemce p. MM…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.05.2017 do 31.07.2015, 
výše  složené jistoty bude přepočtena v souladu se Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a  Zásadami pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetína, ostatní podmínky nájmu včetně  hrazení měsíčního 
nájemného a úhrady za služby s nájmem spojených  vždy do konce předcházejícího 
kalendářního měsíce zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1182/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
prodloužení nájmu obecního bytu č. C6, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – 
Město, nájemce LN…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.06.2017 do 31.07.2017, výše  
složené jistoty bude přepočtena v souladu se Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a  Zásadami pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou 
ve vlastnictví Města Kojetína, ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 

11.  Smlouva o dílo na akci „Oprava fasády zateplení ve dvorní části objektu 
MŠ Masarykovo náměstí v Kojetíně“  
(tisk R/566) 
 
Usn.č. 
R 1183/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Oprava fasády zateplením ve dvorní části objektu 
MŠ Masarykovo náměstí v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Ladislavem Bradnou, 
IČ: 60788275, ul. Nová 1216, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ladislavem Bradnou, jednatelem 
společnosti za nabídkovou cenu 230 727 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s BM Baumas spol. s r.o. na vypracování 
projektové dokumentace investiční akce „Zateplení domu s pečovatelskou službou na 
ul. Jana Peštuky v Kojetíně“  
(tisk R/567) 
 
Usn.č. 
R 1184/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci 
zateplení domu s pečovatelskou službou na ul. J. Peštuky v Kojetíně. Dodatek smlouvy je 
uzavírán mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 



   7/9 

Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města 
a zhotovitelem BM Baumas spol. s r.o., IČ: 26142911, se sídlem Moravská 3010/57a, 767 01 
Kroměříž, za nabídkovou cenu 25 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
13.   Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický kabel 
Kojetín“, etapa náměstí Míru   
(tisk R/568) 
 
Usn.č. 
R 1185/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický 
kabel Kojetín“, etapa „náměstí Míru“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem HELEMIK s.r.o., IČ:27473406, Kotojedská 
2807/22, 767 01 Kroměříž, zastoupená Lenkou Tomm, dat. nar. 22. března 1982, jednatelkou 
společnosti, za nabídkovou cenu 50 835,10 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

14. Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, 
optický kabel Kojetín“, etapa náměstí Dr. E. Beneše  
(tisk R/569) 
 
Usn.č. 
R 1186/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení, optický 
kabel Kojetín“, etapa „náměstí Dr. E. Beneše“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem společností HELEMIK s.r.o., IČ:27473406, 
Kotojedská 2807/22, 767 01 Kroměříž, zastoupená Lenkou Tomm, dat. nar. 22. března 1982, 
jednatelkou společnosti, za nabídkovou cenu 63 693,55 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

15. Smlouva o dílo na akci „Výměna podlahových krytin v  učebnách ZŠ 
Sladovní č.p. 492 v Kojetíně“ 
(tisk R/570) 
 
Usn.č. 
R 1187/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „výměna podlahových krytin v učebnách ZŠ Sladovní 
č.p.492 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem firmou HÝŽA PODLAHY spol. s.r.o., IČ: 
27692256, ul. nám. Míru 519/3,767 01 Kroměříž, zastoupenou Petrem Hýžou, jednatelem 
společnosti za nabídkovou cenu 209 379 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
16. Přílohy ke smlouvě o výpůjčce nádob 
(tisk R/571) 
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Usn.č. 
R 1188/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
doplnění smlouvy o výpůjčce nádob o přílohu č. 2 a přílohu č. 3 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 
140 21 Praha 4, IČ 25134701 (dále jen EKO-KOM). 
 
17.  Výběr dodavatele a zavření smlouvy o dílo k vypracování projektové dokumentace 
„Zateplení a stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně“ 
(tisk R/573) 
 
Usn.č. 
R 1189/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele, společnost BM BAUMAS spol. s.r.o, IČ: 26142911, se sídlem ulice 
Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, na vypracování projektové dokumentace „zateplení a 
stavební úpravy MŠ Hanusíkova v Kojetíně“, který byl doporučen hodnotící komisi na základě 
výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek při výběrovém řízení, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „zateplení a stavební úpravy 
MŠ Hanusíkova v Kojetíně“ mezi objednavatelem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - 
starostou města a zhotovitelem společností BM BAUMAS spol. s.r.o, IČ: 26142911, se sídlem 
ulice Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž, zastoupenou panem Ing. Jaroslavem Bartoškem, 
jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 231.000 Kč bez DPH.  Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
Usn.č. 
R 1190/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí žádost ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Mgr. Olgy 
Odehnalové, ze dne 20.03.2017, o finanční příspěvek na vybudování jazykové učebny a 
obnovení učebny výpočetní techniky ZŠ, 
souhlasí s požadovaným záměrem vybudování jazykové učebny a obnovení učebny 
výpočetní techniky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586.  
ukládá finančnímu odboru MěÚ navrhnout řešení financování akce dle žádosti ředitelky 
Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Mgr. Olgy Odehnalové, ze dne 20.03.2017 a 
návrh předložit na příští RM. 
 
18.   Dodatek č. 4 Organizačního řádu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 
(tisk R/572) 
 
Usn.č. 
R 1191/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
dodatek č. 4 Organizačního řádu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace. 
 
19.   Delegování za Město Kojetín do Kontrolní komise RARSM 
 
Usn.č. 
R 1192/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
deleguje 



   9/9 

Ing. Jiřího Šírka, jako člena „Kontrolní komise“ Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, 
Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc, za Město Kojetín, v souladu se Stanovami Regionální 
agentury pro rozvoj střední Moravy, čl. VI. odst. C. 
 
20. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
20/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn.č. 
R 1193/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 06.03.2017. 
 
20/B. Žádost o peněžitou dotaci 
 
Usn.č. 
R 1194/04-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí žádost Českého svazu chovatelů, základní organizace Kojetín, Podvalí 537, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze dne 03.04.2017, o poskytnutí peněžité dotace na částečnou 
obnovu králíkářských výstavních klecí, 
ukládá finančnímu odboru MěÚ připravit podklady ke schválení peněžité dotace ve výši 
15 000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Kojetín, Podvalí 537, Kojetín, 
Kojetín I-Město na výše uvedený účel a uvedenou částku zahrnout do rozpočtového opatření. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 25. dubna 2017. 


