
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané 30. ledna 2018, v 15:00 hodin, 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 
 

1.   Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk R/776) 
 
Usn.č. 
R 1584/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

2.   Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
(tisk R/777) 
 
Usn.č. 
R 1585/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2017, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy tisku R/777. 

 
3.   Vyřizování stížností a petic za rok 2017 
(tisk R/778) 
 
Usn.č. 
R 1586/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2017. 

 
4.   Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2018 
(tisk R/779)  
 
Usn.č. 
R 1587/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/779, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši      214,90 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 22 242,00 tis. Kč 
- financování o částku 22 027,10 tis. Kč 
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předloží 
rozpočtové opatření č. 2/2018 k projednání a ke schválení ZM dne 30.01.2018. 
 

5.   Bytové záležitosti 
(tisk R/785) 
 
Usn.č. 
R 1588/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 1/1, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, 
těmto žadatelům o nájem obecního bytu v DPS v pořadí: 
1.  DS…, 
2.  EM…, 
3.  JÁ…,  
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. 
 

6.  Smlouva o dílo č. 3/2018 na akci „Rekonstrukce chodníku ulice Palackého“   
(tisk R/780) 
 
Usn.č. 
R 1589/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2018 k investiční akci „Rekonstrukce chodníku ulice Palackého“, 
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města 
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za 
nabídkovou cenu 1 287 175 Kč, bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 

7.   Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2017 
(tisk R/781) 
 
Usn.č. 
R 1590/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2017, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 30.01.2018. 
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8.   Realizace investičních akcí v roce 2017 
(tisk R/782) 
 
Usn.č. 
R 1591/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2017, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 30.01.2018. 
 

9.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo investiční akce „Stavební úpravy a přístavba 
ZUŠ v Kojetíně“ 
(tisk R/786) 
 
Usn.č. 
R 1592/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 72-2017 ze dne 05.05.2017 k investiční akci 
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ Kojetín,“ jehož předmětem změna rozsahu stavebních prací 
a navýšení ceny stavby. Dodatek je uzavírán mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., 
IČ: 25896873, Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín a Arnošt Petružela, IČ: 48825069, 
Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. Původní nabídková cena bude navýšena o 
částku 4 257 500,12 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době uzavření smlouvy.  
 

10.  Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v  roce 2017  
(tisk R/783) 
 
Usn.č. 
R 1593/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v roce 2017, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 30.01.2018. 
 

11. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně – zpráva o činnosti 
Městské policie Kojetín a PČR OOP Kojetín za rok 2017 
(tisk R/784) 
 
Usn.č. 
R 1594/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 

- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2017, 
- zprávu o činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Kojetín a stavu veřejného pořádku 

za rok 2017, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města dne 30.01.2018.  
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12. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM  
 
12/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn.č. 
R 1595/01-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 17.01.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
člen rady města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 2. února 2018 


