
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané 14. března 2018, v 13:00 hodin, 
v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

2.  Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/802) 
 
Usn.č. 
R 1632/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Rady města Kojetína k 14.03.2018. 

3. Obsahové a organizační zajištění zastupitelstva města  
(tisk R/803) 
 
Usn.č. 
R 1633/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 27.03.2018. 

 
4. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/806)  
 
Usn.č. 
R 1634/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2017 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/806, 
schvaluje   
převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve výši 55.759,76 
Kč. 

5.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Kojetín a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/807) 
 
Usn.č. 
R 1635/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2017, 
schvaluje  
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roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2017 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/807, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve 
výši 2 449,31 Kč. 

6. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín a návrh 
na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/808) 
 
Usn.č. 
R 1636/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2017 včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/808, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši Kč 
71 533,38. 

7.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a 
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/809) 
 
Usn.č. 
R 1637/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2017 včetně 
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/809, 
schvaluje  
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 4 375,28 
Kč. 

8. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí 
Míru 83 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/810) 
 
Usn.č. 
R 1638/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 v roce 
2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 za rok 
2017 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/810, 
schvaluje  
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017do rezervního fondu ve výši 
248 176,99 Kč. 
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9.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/811) 
 
Usn.č. 
R 1639/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
v roce 2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
za rok 2017 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku 
R/811, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve 
výši 806,48 Kč. 

10.  Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín a 
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2017  
(tisk R/812) 
 
Usn.č. 
R 1640/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín v roce 2017, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín za rok 2017 včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/812, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017 do rezervního fondu ve 
výši 151.896,72 Kč. 

11.   Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2018   
(tisk R/804) 
 
Usn.č. 
R 1641/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli Myslivecký spolek Morava 
Kojetín, se sídlem Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804, 
schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem Morava Kojetín, se sídlem 
Stružní 1419, Kojetín 752 01, IČ 47998831, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1642/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Myslivecký spolek „Haná“ 
Popůvky – Kovalovice, se sídlem Kovalovice 96, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 47999187, 
dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
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schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Mysliveckým spolkem „Haná“ Popůvky – Kovalovice, 
Kovalovice 96, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 47999187, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1643/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Moravská hasičská jednota 
– hasičský sbor Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II -  Popůvky 752 01, IČ 75081784, 
dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Moravskou hasičskou jednotou – hasičský sbor 
Popůvky, se sídlem Popůvky 7, Kojetín II -  Popůvky 752 01, IČ 75081784, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1644/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli JAMAJKA KOJETÍN, z.s., 
se sídlem Sadová 1295, Kojetín 752 01, IČ 61985449, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a JAMAJKOU KOJETÍN, z.s., se sídlem Sadová 1295, 
Kojetín 752 01, IČ 61985449, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1645/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 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/804, 
schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou obcí Církve československé husitské 
v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1646/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804. 



   5/14 

Usn.č. 
R 1647/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli KAPPA-HELP, z. s., se 
sídlem Kojetínská 382/11, Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KAPPA-HELP, z. s., se sídlem Kojetínská 382/11, 
Přerov 750 02, IČ 66743192, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1648/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Český svaz včelařů, z. s., 
základní organizace Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 
70236208, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace 
Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 70236208, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1649/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Gymnázium, Kojetín, 
Svatopluka Čecha 683, se sídlem Svatopluka Čecha 683, Kojetín 752 01, IČ 70259861, dle 
důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Gymnáziem, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, se 
sídlem Svatopluka Čecha 683, Kojetín 752 01, IČ 70259861, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804. 
 
Usn.č. 
R 1650/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/804, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 
752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, 
Kojetín 752 01, IČ 70236445, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
27.03.2018. 
 
 
 



   6/14 

Usn.č. 
R 1651/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz terénních odlehčovacích služeb ve výši 
100 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, 
dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 
752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz terénních odlehčovacích služeb 
Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1652/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Junák – český skaut, 
středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Junákem – český skaut, středisko Kojetín, z. s., se 
sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Junáku – český skaut, středisko Kojetín, z. 
s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1653/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem 
Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Pionýru, z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se 
sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1654/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 130 000 Kč žadateli TJ Sokol Kovalovice, 
z. s., se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/804, 
 



   7/14 

souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem Kovalovice 30, 
Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol Kovalovice z. s., se sídlem 
Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, ke schválení zastupitelstvu města 
na jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1655/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Český svaz chovatelů, 
z.s., Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle 
důvodové zprávy a příloh tisku R/804,  
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace 
Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu chovatelů, z.s., Základní 
organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1656/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 400 000 Kč žadateli Fotbalový klub Slavoj 
Kojetín – Kovalovice, z.s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Fotbalovým klubem Slavoj Kojetín – Kovalovice, z.s., 
se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Fotbalovému klubu Slavoj Kojetín – 
Kovalovice, z.s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1657/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 340 000 Kč žadateli KANOISTIKA 
KOJETÍN, z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KANOISTIKOU KOJETÍN, z.s., se sídlem Samota 
1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
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předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace KANOISTICE KOJETÍN, z.s., se sídlem 
Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1658/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 230 000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., 
se sídlem nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem nám. Republiky 
1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem nám. 
Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1659/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 530 000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s., 
se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 
752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629, 
Kojetín 752 01, IČ 05032211, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1660/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 75 000 Kč žadateli Klub sportovního tance 
Swing Kojetín, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Klubem sportovního tance Swing Kojetín, z. s., se 
sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Klubu sportovního tance Swing Kojetín, z. s., 
se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 27.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1661/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 



   9/14 

souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 Kč žadateli TECHNIS Kojetín 
spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku R/804, 
souhlasí 
s uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 
638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/804, 
předloží 
návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem 
Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
zasedání dne 27.03.2018. 

12.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2018 
(tisk R/805) 
 
Usn.č. 
R 1662/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/805, kterým dochází 
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje 
rozpočtu. 

13. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/813) 
 
Usn.č. 
R 1663/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce, ze dne 26.01.2007, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
půjčitelem, a Městským kulturním střediskem Kojetín, příspěvkovou organizací, IČ:00368903, 
náměstí Republiky 1033, Kojetín, Kojetín I-Město, jako vypůjčitelem, z důvodu ukončení 
výpůjčky nebytových prostor v budově č.p. 1033 na náměstí Republiky, Kojetín, Kojetín I – 
Město, s účinností od 01.04.2018. 
Usn.č. 
R 1664/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
nájem prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I – Město, prostory č. 24 a část čekárny ve III. nadzemním podlaží, o celkové výměře 
22,83 m2, společnosti MUDr. Libor Gronský s.r.o., IČ 03448967, Polská 427/48, 779 00 
Olomouc, za podmínek nájmu od 01.05.2018 na dobu neurčitou, nájemné ve výši 
528 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, v případě, že je nájemce plátcem DPH, 
bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě, za účelem poskytování 
zdravotních služeb v oboru ambulantní psychiatrie.  

14. Bytové záležitosti 
(tisk R/814) 
 
Usn.č. 
R 1665/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje  
nájem obecního bytu č. 14, vel. 1+ 1, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v DPS v pořadí: 
1. AJ …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výše smluvního měsíčního nájemného 

30 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu, 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, 

2. PA…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše smluvního měsíčního nájemného 
30 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu, 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 1666/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 2, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město,  AV…, 
za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, výši smluvního měsíčního nájemného 38 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti s nájmem bytu, 
výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů, 
které jsou v majetku Města Kojetína. 
 
Usn.č. 
R 1667/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci VZ…, před uplynutím sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1668/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. C6, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci 
OŠ…, před uplynutím sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, ostatní 
podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn.č. 
R 1669/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
termín pro vyklizení a předání bytu č.  3, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín 
I-Město, IMM…, k 31.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1670/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
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schvaluje 
nájem obecního bytu č. 11, vel. 2+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, EJK…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výše smluvního měsíčního 
nájemného 30 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované 
v souvislosti s nájmem bytu, 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, 
schvaluje 
ukončení nájmu ze Smlouvy o nájmu ze dne 11.04.2017 nájemcům EJK…, uplynutím 
sjednané doby nájmu, tj. k 30.04.2018.  
 
Usn.č. 
R 1671/03-18 
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, nájemci APL…, dohodou k 26.03.2018. 
 
Usn.č. 
R 1672/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
nájem obecního  bytu č. 2, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, manželům MRZ…, za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, nejdříve od 
27.03.2018,  výše smluvního měsíčního nájemného 30 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty 
a zálohy na služby poskytované v souvislosti s nájmem bytu, 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. 

15. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/823) 
Usn.č. 
R 1673/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
č. IE-12-8005435/VB/12, Kojetín, Kroměřížská, obnova NNv, NNk, mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „Budoucí povinná“ a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená 
společností Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo-louky 126, Místek, Frýdek-Místek jako strana 
„Budoucí oprávněná“. Pozemky ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 467, p.č. 633/24, p.č. 5749, 
p.č. 5750, p.č. 5751/1, p.č. 5754/1, p.č. 5754/9, p.č. st. 416, jehož součástí je stavba-
budova č.p. 107, způsob využití rodinný dům a p.č. st. 417, jehož součástí je stavba-
budova č.p. 108, způsob využití rodinný dům, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční soustavy – podzemních 
elektrických vedení  a zařízení o napětí 0,4kV.  

16. Smlouva o dílo „Kojetín, Most na ulici Mlýnská“  
(tisk R/819) 
 
Usn.č. 
R 1674/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 



   12/14 

schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo související s projektem „Kojetín, Most na ulici Mlýnská“, jejímž 
předmětem je statické posouzení mostní konstrukce mostu na ul. Mlýnská. Smlouva uzavírána 
mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing.  Jiřím Šírkem – starostou města a společností Link projekt 
s.r.o., se sídlem Makovského náměstí 2, 616 00 Brno, IČ: 27678032, zastoupenou ve věcech 
smluvních Mgr. Alešem Řiháčkem, MBA, provozně-obchodním ředitelem, za nabídkovou cenu 
81 400,- Kč bez DPH. 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace akce 
„Rekonstrukce Základní školy náměstí Míru – půdní vestavba“ 
(tisk R/820) 
Usn.č. 
R 1675/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 142/2016 ze dne 31.08.2016 na vypracování 
projektové dokumentace akce „Rekonstrukce Základní školy náměstí Míru – půdní vestavba“ 
uzavřené dne 31.08.2016, jehož předmětem je navýšení objemu projekčních prací 
v souvislosti s plněním podmínek Ministerstva životního prostředí jako poskytovatele dotace. 
Dodatek smlouvy je uzavírán 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 BM Baumas spol. s r.o. se sídlem Moravská 3010/57a, 767 01 
Kroměříž, IČ: 26142911, zastoupeným Ing. Jaroslavem Bartoškem – jednatelem společnosti 
za nabídkovou cenu 32 000 Kč včetně DPH.   

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace akce 
„Rekonstrukce objektu KD Kojetín“ č. 131/2017 ze dne 04.08.2017  
(tisk R/821) 
 
Usn.č. 
R 1676/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 131/2017 ze dne 04.08.2017 na zpracování 
projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce objektu KD Kojetín“ mezi 
objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Ing. 
Pavlem Kramplou, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody 740, 763 02 Zlín, za nabídkovou cenu 
111 000,- Kč bez DPH. 

19. Schválení uzavření smlouvy o dílo a zplnomocnění k  inženýrské činnosti 
v rámci stavby „Odstranění RD ul. Kroměřížská čp. 108 v  Kojetíně“ 
(tisk R/822) 
 
Usn.č. 
R 1677/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti NOVING Morava s.r.o., se sídlem Husova 1399, Kojetín I-Město, 
752 01 Kojetín, IČ64084167, jmenovitě jednatele společnosti Tomáše Nováka…, a jednatele 
společnosti Ing. Tomáše Hradílka…, k zastupování investora při provádění inženýrské činnosti 
v rámci vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby a při komunikaci se 
stavebním úřadem, vše v rámci přípravy realizace akce „Odstranění RD ul. Kroměřížská čp. 
108 v Kojetíně“, 
schvaluje 
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uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace o odstranění stavby k akci 
„Odstranění RD ul. Kroměřížská čp. 108 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 NOVING 
Morava s.r.o., se sídlem Husova 1399, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČ 64084167 
zastoupeným Tomášem Novákem, jednatelem společnosti za nabídkovou cenu 59 500 Kč bez 
DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy. 

20. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dí lo k investiční akci „Modernizace 
a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště“ v  Kojetíně 
(tisk R/824) 
 
Usn.č. 
R 1678/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele, společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., IČ: 25896873, se sídlem ulice 
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I-Město, na stavební práce v rámci akce „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště“ v Kojetíně, který byl po vyhodnocení doporučen 
administrátorem výběrového řízení a hodnotící komisí na základě výsledků posouzení 
a hodnocení došlých nabídek výběrového řízení, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na stavební práce v rámci akce „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště“ 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., 
IČ: 25896873, se sídlem ulice Podvalí č. 629, 752 01 Kojetín I-Město, zastoupenou Ing. 
Leošem Ptáčkem, jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 29 402 774,89 Kč  bez DPH.  
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

21.   Zprávy o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín  a, Školní jídelny Kojetín 
za rok 2017 
(tisk R/815) 
Usn.č. 
R 1679/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
bere na vědomí 
Zprávy o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín a Školní jídelny Kojetín za rok 2017; zprávy 
o činnosti předloží k projednání zastupitelstvu města 27.03.2018. 

23.   Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kojetína na následující volební 
období 
(tisk R/817)  
 
Usn.č. 
R 1680/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
navrhuje 
stanovit na volební období 2018–2022 počet členů Zastupitelstva města Kojetína na 21. 

24.    Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/818) 
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Usn.č. 
R 1681/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
neschvaluje  
poskytnutí peněžitého daru společnosti ASTRAS, o.p.s., Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, 
IČ: 29267609, na částečné pokrytí nákladů, spojených s poskytnutím ubytování v azylovém 
domě občanům z Kojetína, 
neschvaluje 
poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku Domov sv. Josefa, 
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 48623814, jako příspěvek na činnost 
poskytovaných sociálních služeb pro nemocné s roztroušenou sklerózou, 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru LT…, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů za poplatky, 
spojených s docházkou jejího syna DD…, do Střední školy, základní školy a mateřské školy 
JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 25342924. 

25. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM  
25/A. Žádost o povolení zahraniční studijní cesty 
 
Usn.č. 
R 1682/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín, Mgr. Bc. Blance Laboňové, zahraniční studijní cestu 
do Španělska, ve dnech 05.-09.06.2018. 
 
25/B.  Revokace usnesení č. R 1613/02-18 a uzavření smlouvy o nájmu 
 
Usn.č. 
R 1683/03-18 
Rada města Kojetína po projednání 
revokuje 
usnesení č. R 1613/02-18 ze dne 21.02.2018, kterým rada města schválila uzavření Smlouvy 
o nájmu mezi JPM…, jako pronajímateli, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako nájemcem, na pronájem části pozemku parc. č. 106, ostatní plocha, a 
části pozemku parc. č. st. 310, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kojetín, v rámci realizace 
stavby ,,Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně“ dle přílohy č. 1 tisku R/792A, 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu mezi JPM…, jako pronajímateli, a Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako nájemcem, na pronájem části pozemku parc. č. 
106, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. st. 310, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Kojetín,  za podmínek nájmu na dobu určitou od 01.03.2018 do 31.05.2018 tj. po dobu 
realizace stavby ,,Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Kojetíně“ a výši nájemného 10 000 Kč, 
kdy součástí stanovené výše nájemného je i úhrada za užívání pozemků bez písemné smlouvy 
v období od 01.02.2018 do 28.02.2018. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
člen rady města místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 21. března 2018 


