
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 60. schůze Rady města Kojetína, konané 19. července 2017, v 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/625) 
 
Usn.č. 
R 1287/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Rady města Kojetína k 19.07.2017. 
 
3. Souhlas s přijetím daru Základní školou Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/631) 

 
Usn.č. 
R 1288/07-17 
Rada města Kojetína 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 2017/2018 (od 1.9.2017 
do 29.6.2018), v celkové výši 93.528,-Kč. 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2017 
(tisk R/626) 

 
Usn.č. 
R 1289/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/626, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  422,97 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  422,97 tis. Kč 

 
5. Přijetí dotace na projekt „Rozšíření MKDS v Kojetíně 2017“ 
(tisk R/627) 
 
Usn.č. 
R 1290/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
přijetí účelové investiční dotace na částečnou úhradu výdajů na projekt „Rozšíření MKDS 
v Kojetíně 2017“ ve výši 71 000 Kč od Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc, IČ 60609460, dle důvodové zprávy tisku R/627, 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 
2017 na projekt „Rozšíření MKDS v Kojetíně 2017“ mezi příjemcem: Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupené Ing. Jiřím 
Šírkem – starostou města a poskytovatelem: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Ladislavem Oklešťkem – hejtmanem Olomouckého 
kraje. 
 
6. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2017  
(tisk R/628) 
 
Usn.č. 
R 1291/07-17 
Rada města Kojetína 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 752 01, IČ 64989305, dle 
důvodové zprávy a příloh tisku R/628, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou obci Církve československé husitské v 
Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/628. 
 
7. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/629) 
 
Usn.č. 
R 1292/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. na rok 2017, dle důvodové zprávy tisku 
R/629. 

8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/636) 
 
Usn.č. 
R 1293/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 24 m2, na ulici Jana Peštuky, 
v k.ú. Kojetín, p. SV…, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 15,-
Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin. 
 
Usn.č. 
R 1294/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 4233/35, zahrada, o výměře 32 m2, na ulici 
Sladovní, v k.ú. Kojetín, zapsané na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 
5,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin. 
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Usn.č. 
R 1295/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a JO…, jako pachtýřem, dle 
přílohy č. 3 tisku R/636. 

9. Bytové záležitosti 
(tisk R/637) 
 
Usn.č. 
R 1296/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem obecního bytu č. C6, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí: 

1. OŠ…, 
2. VH…, 
3. PD…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v obecních domech, které jsou v majetku 
Města Kojetína. 
 
Usn.č. 
R 1297/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
pronájem obecního bytu č. 11, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I 
– Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v DPS v pořadí: 

1. VH…,  
2. ET…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 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. 
 
Usn.č. 
R 1298/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemci p. MM…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců od 01.08.2017 do 
31.10.2017, za trvání podmínky hrazení měsíčního nájemného a záloh na služby s nájmem 
spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce. 
 
Usn.č. 
R 1299/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I 
– Město, nájemcům MBM…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.09.2017 do 
30.11.2017, ostatní podmínky nájmu včetně hrazení měsíčního nájemného a úhrady za služby 
s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce zůstávají 
v platnosti. 
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Usn.č. 
R 1300/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I – 
Město, nájemcům MMB…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.09.2017 do 30.11.2017, 
ostatní podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1301/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v domě na ulici Padlých hrdinů 817, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemcům IMM…, za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.08.2017 do 
31.10.2017, 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. 
 
Usn.č. 
R 1302/07-17 
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, nájemci p. VP…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, ostatní 
podmínky nájmu a výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1303/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemce p. LL…, dohodou k 31.07.2017. 
 
Usn.č. 
R 1304/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
výpověď nájmu z obecního bytu č. A4, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci 
p. JNN, dle § 2291 občanského zákoníku, z důvodu porušení povinností nájemce zvlášť 
závažným způsobem, nebudou-li veškeré splatné závazky z nájemní smlouvy uhrazeny 
nejpozději do 28.07.2017. 

10. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/638 a R/638A) 
 
Usn.č. 
R 1305/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8012055/VB1 Kojetín, Kapoun, 
č.p.59, NNk 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 SIGNALBAU, a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-
Lověšice, jako strana „oprávněná“. Pozemek p.č. 5770/3 ostatní plocha-ostatní komunikace, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
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Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen zařízením 
distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn.č. 
R 1306/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 657/35, ostatní plocha-
sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 32m2, dle geometrického plánu č. 2346-74/2015 
ze dne 25.5.2017, pozemek p. č. 657/36, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 32m2, 
v katastrálním území a obci Kojetín, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví SK Kojetín 2016, 
z.s., Podvalí 629, 75201 Kojetín, IČ 05032211. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem, tj. geometrický plán, právní služby a správní poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.                           
 
11. Pověření výkonem funkce veřejného opatrovnictví 
(tisk R/630) 
 
Usn.č. 
R 1307/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
informaci o jmenování Města Kojetín veřejným opatrovníkem p. DD a p. MS, 
pověřuje 

- na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 3. května 
2017, č.j. 0 Nc 23045/2015-143, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem p. DD…, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví AP, pracovnici 
odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín, 

- na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 1. června 
2017, č.j. 0 Nc 23025/2016-50, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, opatrovníkem p. MS…, LZ, pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví AP, pracovnici 
odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín. 

12. Poskytnutí peněžitých darů  
(tisk R/632) 
 
Usn.č. 
R 1308/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru AP…, ve výši 3000,- Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s její účastí na Mistrovství Evropy radiového orientačního běhu, konaném v září 2017, v Litvě,  
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru KV…, ve výši 2000Kč, za zásluhu o zachování makety hrádku na 
vlakovém nádraží v Kojetíně.  

13. Smlouva o dílo na akci „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie, ulice Mlýnská“   
(tisk R/633) 
 
Usn.č. 
R 1309/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k akci „Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie“ 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 ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupená Ing. Luďkem Hajdou, vedoucím oddělení inženýrink 
Morava za nabídkovou cenu 171 789,00 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

14. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření městského kamerového systému 
v Kojetíně“ 
(tisk R/634) 
 
Usn.č. 
R 1310/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rozšíření městského kamerového systému 
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 MS SECURITY Systems spol. s.r.o., IČ: 02331519, ul. 
Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, za nabídkovou cenu 186 181 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

15. Revokace usnesení a schválení smlouvy o dílo na akci „Výměna střešní 
krytiny, prosvětlovacích sklolaminátových desek balkónů a střešního okna na 
objektu bytového domu Sladovní č.p. 1309 v Kojetíně“ 
(tisk R/635) 
 
Usn.č. 
R 1311/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
revokuje 
usnesení č. R 1229/05-17 ze dne 17.05.2017 k uzavření smlouvy o dílo k investiční akci 
„Výměna střešní krytiny, prosvětlovacích sklolaminátových desek balkónů a střešního okna na 
objektu bytového domu Sladovní č.p.1309 v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Balplast s.r.o., IČ: 26284961, ul. Kollárova 
34, 763 61 Napajedla, za nabídkovou cenu 298 900 Kč bez DPH,  a to z důvodu neuzavření 
smlouvy, 
schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna střešní krytiny, prosvětlovacích 
sklolaminátových desek balkónů a střešního okna na objektu bytového domu Sladovní 
č.p.1309 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Miroslavem Chalánkem, IČ: 45183643, 
Měrovice nad Hanou 190, 752 01, za nabídkovou cenu 298 500 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

16.  Zplnomocnění dodavatele k zastupování před stavebním úřadem a před 
orgány státní správy a organizacemi dotčenými v územním a stavebním řízení 
ve věci stavby s názvem „Zateplení objektu DPS Jana Peštuky Kojetín“  
(tisk R/639) 
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Usn.č. 
R 1312/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti BM – BAUMAS, spol. s.r.o, Na Veselí 1703/51, 140 00 Praha 4, 
jmenovitě Ing. Davida Hubáčka, Ing Pavla Olšovského, Petru Chalupovou a Barboru 
Topičovou, k zastupování před stavebním úřadem a před orgány státní správy a organizacemi 
dotčenými v územním a stavebním řízením v rámci přípravy realizace stavby „Zateplení 
objektu DPS Jana Peštuky Kojetín“.  
 
17.  Smlouva č. Z_S24_12_8120056699 o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie  
(tisk R/640) 
 
Usn.č. 
R 1313/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření „Smlouvy č. Z_S24_12_8120056699 o realizaci přeložky distribučního zařízení, 
určeného k dodávce elektrické energie“ k projektu „Rekonstrukce ulice Mlýnská, Kojetín“. 
Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 
č.p.20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem ulice Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 
24729035, zastoupenou Ing. Luďkem Hajdou, vedoucím oddělení Inženýrink Morava, ve výši 
max. do 171 798,- Kč, bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, 
platnou v době uzavírání smlouvy. 
 
18.  Zřízení Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM 
 
Usn.č. 
R 1314/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
zřizuje Komisi bezpečnosti a prevence kriminality RM, 
jmenuje  
předsedou komise Ing. Leoše Ptáčka, 
členy komise Mgr. Adélu Hálkovou, Ing. Blanku Hönigovou, Bc. Jiřího Hübnera, Ing. Jaroslava 
Bělku, Ing. Jana Polácha,  
bere na vědomí, že tajemníkem komise je Mgr. Adrian Jiřík,  
ukládá komisi předložil plán činnosti na rok 2017 na jednání RM 08/2017. 
 
Usn.č. 
R 1315/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí informace o novele zákona o hmotné nouzi – opatření obecné povahy podle 
§ 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

19. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
19/A. Souhlas s užitím znaku města Kojetína 
 
Usn.č. 
R 1316/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s užitím znaku města Kojetína, dle žádosti Unie Roska – reg. org., ROSKA Přerov, z.p.s., ze 
dne 17.07.2017, jakožto sponzora činnosti uvedené organizace v roce 2017, na základě 
poskytnutého peněžitého daru Městem Kojetínem (schváleno RM 15.03.2017). 
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19/B. Smlouva o reklamě – Kojetínské hody 2017 
 
Usn.č. 
R 1317/07-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o reklamě mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I-Město, IČ 00301370, zastoupeným starostou Ing. Jiřím Šírkem, jako poskytovatelem a 
společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, 
IČ: 47674521, zastoupenou ředitelem společnosti Ing. Miroslavem Dundálkem, jako 
objednatelem, na propagaci a reklamu objednatele v rámci akce Kojetínské hody 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 26. července 2017. 


