
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 64. schůze Rady města Kojetína, konané 26. září 2017, v 16:00 hodin, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

1. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.  
(tisk R/678) 
 
Usn.č. 
R 1386/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí    
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,   
souhlasí    
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/17, mezi Českou spořitelnou 
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/159, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 26.09.2017. 
 
3. Nakládání s majetkem města – dražba pozemku se stavbou č.p. 606 
(tisk R/679) 
 
Usn.č. 
R 1387/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s účastí Města Kojetína v elektronické dražbě dle dražební vyhlášky č.j. 124EX 16515/11-371, 
vydané Exekutorským úřadem Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, za účelem koupě 
pozemku p. č.  st. 991 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba 
– budova s č.p. 606 - rod. dům, a pozemku p.č. 640/2 - zahrada, o výměře 125m2, vše v k.ú. 
Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 1094, včetně všech součástí a 
příslušenství,   
předloží 
k projednání Zastupitelstvu města dne 26.09.2017. 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2017 a č. 14/2017  
(tisk R/680 a R/680A) 
 
Usn.č. 
R 1388/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 13/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/680, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 920,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 920,00 tis. Kč 
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předloží 
rozpočtové opatření č. 13/2017 k projednání a ke schválení ZM dne 26.9.2017 
 
Usn.č. 
R 1389/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/680 A, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 13,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 13,00 tis. Kč 

 
5. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/681) 
 
Usn.č. 
R 1390/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Městský optický kabel Kojetín, dopojení koupaliště“ 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „stavebník“ a 
Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem 
Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc jako „vlastník“. Část pozemku p.č. 5682/2, ostatní 
plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčena stavbou 
„křížení silnice II/436 v ul. Tržní náměstí v Kojetíně protlakem“.   
 
Usn.č. 
R 1391/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na stavbu „Městský optický kabel Kojetín, dopojení koupaliště“ mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nájemce či budoucí 
oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc, zastoupeným 
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným 
majetkem Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc jako „pronajímatel či budoucí povinný“. 
Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je dotčení části pozemku p.č. 5682/2, ostatní plocha-
silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, stavbou „křížení silnice 
II/436 v ul. Tržní náměstí v Kojetíně protlakem“, 
předloží k projednání ZM 09/2017. 
 
6. Bytové záležitosti 
(tisk R/682) 
 
Usn.č. 
R 1392/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
pronájem obecního bytu č. 5, vel. 2+1, v domě na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I 
– Město, těmto žadatelům o pronájem obecního bytu v pořadí:    

1. NA…, 
2. TE…, 
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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.  
 
7. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2017 
(tisk R/687) 
 
Usn.č. 
R 1393/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 750 000 Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z. s., 
se sídlem Samota 1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/687, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Kanoistice Kojetín, z.s., se sídlem Samota 1371, 
Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 26.09.2017. 
 
8. Žádost o výjimku počtu dětí ve třídách 
(tisk R/683) 
 
Usn.č. 
R 1394/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
povoluje  
pro školní rok 2017/2018 výjimku ZŠ Svatopluka Čecha 586 Kojetín z nejvyššího počtu dětí ve 
třídě při spojení tříd v 6. a 7 ročníku v hodinách VV a OV na 31 žáků a v hodinách HV a TV na 
34 žáků,  
ukládá  
ředitelce ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín zajištění stávající kvality vzdělávání a 
splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v přípravné třídě i při spojování tříd. 
 
9. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/684) 
 
Usn.č. 
R 1395/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

10. Zachování a udržení stávajících pracovních úvazků v Centru sociálních 
služeb Kojetín, příspěvková organizace, od 01.01.2018, dle organizační struktury 
schválené ke dni 01.10.2017 
(tisk R/685) 
 
Usn.č. 
R 1396/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
zachování a udržení pracovních úvazků v organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín, 
příspěvková organizace, od 01.01.2018, dle organizační struktury, schválené ke dni 
01.10.2017.     
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11. Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování odborných služeb 
(tisk R/686) 
 
Usn.č. 
R 1397/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování odborných služeb, jehož předmětem je 
doplnění ustanovení o předmětu smlouvy a ustanovení o odměně za poskytování služeb, a to 
mezi Městem Kojetín, IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I  
– Město, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou města a TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 
646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, 
prokuristou společnosti.  
 
12. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
12/A. Návrh Hlavní inventarizační komise na vyřazení majetku a pohledávek 
 
Usn.č. 
R 1398/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
vyřazení majetku (inv. č. 71920174 frankovací stroj Office mail 2030T) a pohledávek po 
zemřelých z důvodu zastavení dědického řízení usnesením soudu, dle návrhu Hlavní 
inventarizační komise, ze dne 26.09.2017. 
 
12/B. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn.č. 
R 1399/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 05.09.2017. 
 
12/C. Dodatek č. 4 k Servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS 
 
Usn.č. 
R 1400/09-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 k Servisní smlouvě č. 490111072 programového vybavení CODEXIS, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:00301370 
a společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská 
Ostrava, IČ: 46578706. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 29. září 2017. 


