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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK13241/2018 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

USNESENÍ 
z 1. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 14. listopadu 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

1. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-10/2018 

(tisk R/1) 

 

Usn. č. R 1/11-18 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-10/2018, dle tisku R/1, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-09/2018, dle 
přílohy tisku R/1. 

 

2.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz DDM Kojetín, p.o. 

(tisk R/3 a R/3A) 

 

Usn. č. R 2/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

navýšení příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. 
z důvodu krytí výdajů na nenárokové složky platů zaměstnanců (odměny vč. odvodů) na 
základě žádosti ředitelky o částku 97.000 Kč, 

ukládá 

Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., odvod z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 97.000 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/3 

 

Usn. č. R 3/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

navýšení příspěvku na provoz na rok 2018 Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p.o., ve 
výši 35 000Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/3A. 
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3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2018 

(tisk R/2) 

 

Usn. č. R 4/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 14/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/2, kterým se zapojují do 
rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši          222,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši         257,00 tis. Kč 
- financování o částku        35,00 tis. Kč 

 

4. Úprava výše provozního příspěvku pro CSS p.o. 

(tisk R/4) 

 

Usn. č. R 5/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s návrhem na snížení provozního příspěvku pro Centrum sociálních služeb p.o., nám. Dr. 
E.Beneše 3, Kojetín, IČ 75123215 v roce 2018 o částku 550tis. Kč a s úpravou závazného 
ukazatele výše provozního příspěvku pro CSS p.o., dle důvodové zprávy tisku R/4, 

ukládá 

Centru sociálních služeb p.o., nám. Dr. E.Beneše 3, Kojetín, IČ 75123215 odvod z provozního 
příspěvku ve výši 550tis Kč do rozpočtu zřizovatele, a to v termínu do 14.12.2018, 

předloží  

návrh na změnu závazného ukazatele CSS p.o. k projednání zastupitelstvu města.  

 

5. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2019 

(tisk R/5) 

 

Usn. č. R 6/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí 
- s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2019 dle přílohy č. 1 tisku R/5, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   122 380,04 tis. Kč 
- výdaje ve výši   187 032,74 tis. Kč 
- financování ve výši    64 652,70 tis. Kč, 

souhlasí 

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023 dle přílohy č. 2 tisku R/5, 

předloží 

zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2019 
včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2023 na jeho zasedání dne 
4. prosince 2018, 

navrhuje 

svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2019 změny 
schváleného 



   3/15 

rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

navrhuje      

stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  

− POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, přijaté 
transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a udržování dle přílohy 
č.1, 

− PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové příjmy a 
veškeré výdaje (vyjma položky 5171), dle přílohy č.1, 

navrhuje     

stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 
2019 dle 

přílohy č. 3 tisku R/5 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost 
zajistit hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2019, 

navrhuje 

svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2019 změny 
závazných ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2019 do 
výše 500 tis. Kč, 

navrhuje 

svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2019 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. 

 

6. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

(tisk R/6)  

 

Usn. č. R 7/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 
navrhuje stanovit sazbu místního poplatku pro rok 2019 v celkové výši 700 Kč, 

předloží 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k projednání 
zastupitelstvu města 12/2018.  

 

7. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě – dům č.p. 707 

(tisk R/7) 

 

Usn. č. R 8/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s uzavřením Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 7.12.2016, uzavřené mezi Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc-Hodolany jako „dárcem“ a Městem 
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Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 jako 
„obdarovaným“, z důvodu změny smluvních ujednání uvedených v darovací smlouvě,    

předloží  

k projednání zastupitelstvu města dne 04.12.2018. 

 

8. Nakládání s majetkem města  

(tisk R/8) 

 

Usn. č. R 9/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.  827/19 orná půda o výměře 50m2, ve vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za min. kupní cenu 
325Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN. 

 

Usn. č. R 10/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě-vodovodu mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ 
a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 
752 02 Přerov, IČ 47674521, jako „budoucí oprávněný, zastoupená Ing. Miroslavem 
Dundálkem, ředitelem společnosti. Pozemky p.č. 2579/148 orná půda, p.č. 2579/149 orná 
půda, p.č. 5708/40 ostatní plocha, p.č. 2637/135 orná půda, p.č. 2637/136 orná půda, p.č. 
2714/1 ostatní plocha, p.č. 2495/2 orná půda, p.č. 2494/4 ostatní plocha, p.č. 5719/4 ostatní 
plocha a p.č. 5758/1 ostatní plocha, které se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou „Kojetín – rekonstrukce přívodního řadu 
DN 100 ve směru od Měrovic“. 

 

Usn. č. R 11/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 
04084063, zastoupená společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4, jako „budoucí oprávněný“. Pozemky p.č. 5760/1 ostatní plocha a p.č. 5763/1 ostatní 
plocha, které se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
budou dotčeny stavbou č. 11010-082814 podzemní komunikační vedení veřejné komunikační 
sítě. 

 

Usn. č. R 12/11-18 

Rada města po projednání 



   5/15 

schvaluje 

udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 Vnitřního předpisu č. 3/2017 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, která byla schválena usnesením Rady města č. 1131/03-17 dne 
15.03.2017, který stanovuje přesný postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ve 
finančním limitu B a schvaluje výběr dodavatele na dodávky elektřiny pro období r. 2019 
formou elektronické aukce.  

 

Usn. č. R 13/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny, společnost Pražská energetika a.s., se 
sídlem na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913, DIČ: CZ60193913. 

 

Usn. č. R 14/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 a společností Pražská 
energetika a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10, IČ: 60193913, DIČ: 
CZ60193913. Datum zahájení dodávky je 01.01.2019, ukončení dodávky je 31.12.2019. 

 

9. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/9) 

 

Usn. č. R 15/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 05.12.2012, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako nájemcem, ve znění dle příloha č. 1 tisku R/9. 

 

Usn. č. R 16/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení pachtu, ze Smlouvy o nájmu ze dne 28.01.1994, uzavřené mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a MV…, jako 
nájemcem, části pozemku původně parc. č. 204, ostatní plocha, nyní části pozemku parc. č. 
204/1, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 204/2, ostatní plocha, v k.ú. Kojetín, dohodou 
k 30.11.2018. 

 

Usn. č. R 17/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

podnájem části pozemku parc. č. 372/11, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Kojetín, o 
výměře cca 1 m2, KH…, za účelem umístění stánku na cukrovou vatu a popcorn, dle důvodové 
zprávy tisku R/9.  
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10. Bytové záležitosti 

(tisk R/10) 

 

Usn. č. R 18/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

změnu v Čl.VII. Závěrečná ujednání, Smlouvy o nájmu bytu a Smlouvy o nájmu bytu zvláštního 
určení, vypuštěním odst. 7.2., a přečíslováním odst. 7.3. – 7.7. na 7.2. – 7.6., dle důvodové 
zprávy R/10, a 

schvaluje 

změnu v Čl. II. Základní pojmy, odst. 4. a 5., a v Čl. X. Závěrečná ustanovení, odst. 2., 
v Pravidlech pro užívání společných částí a zařízení domu a v Pravidlech pro užívání domů 
s byty zvláštního určení, dle důvodové zprávy tisku R/10, a 

schvaluje 

změnu Pravidel pro výpočet úhrady za zařizovací předměty umístěné v bytech ve vlastnictví 
Města Kojetína dle důvodové zprávy tisku R/10. 

 

Usn. č. R 19/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 22 v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, ze 
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 21.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
JT…, jako nájemcem, dohodou k 31.12.2018.      

 

Usn. č. R 20/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. C6, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. PP…, 

2. KN…, 

3. EP…, výměnou za byt č. B7, vel.3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-
Město, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výši měsíčního nájemného 46,12 Kč/m2 + úhrada 
za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, 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. 

 

11.   Smlouva o nájmu – prodejní stánek 

(tisk R/20) 

 

Usn. č. R 21/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o nájmu movité věci mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých 
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hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I – Město, jako nájemcem, na pronájem prodejního stánku s 
příslušenstvím, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 12.000 Kč/rok bez 
DPH, s výpovědní dobou 1 měsíc, ve znění dle příloha č. 1 tisku R/20. 

 

12.  Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/30) 

 

Usn. č. R 22/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru HU…, ve výši 8.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s její účastí na Mistrovství Evropy v silovém trojboji, konaném ve dnech 24.11.-2.12.2018 
v Litvě.  

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2018 na akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový 
chodník, zpomalovací pásy“ 

(tisk R/15) 

 

Usn. č. R 23/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

financování víceprací v rámci stavby „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník, zpomalovací 
pásy“, v celkové ceně 210 644,99 Kč bez DPH, a to formou čerpání finančních prostředků ze 
schváleného rozpočtu stavby, na úkor dosud nerealizovaného stavebního objektu – nový 
propojovací chodník k BD č.p. 339, který bude dokončený v roce 2019, 

schvaluje 

uzavření Dodatku smlouvy o dílo č.17/2018 k investiční akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový 
chodník, zpomalovací pásy“, jejímž předmětem je rekonstrukce a rozšíření ulice Sladovní 
v úseku od křižovatky s ulicí Polní po bytový dům č.p. 1291. Dodatek smlouvy je uzavírán mezi 
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín 
I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 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 
210 644,99 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy, 

bere na vědomí 

informaci o probíhající realizaci stavby „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník, zpomalovací 
pásy“ dle smlouvy o dílo č 17/2018, v jejímž rámci bude nezbytné navýšit celkovou cenu stavby 
ve výši realizovaných víceprací. Stavba bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2019. 
Uvedené navýšení celkového rozpočtu stavby je zapracováno do návrhu rozpočtu Města 
Kojetín pro rok 2019, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kojetína.  

 

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2018 na akci „Nové VO Sladovní, Polní, Sadová 
a oprava chodníku na ulici Polní“ 

(tisk R/16) 

 

Usn. č. R 24/11-18 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

financování víceprací v rámci stavby „Nové VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava chodníku na 
ulici Polní“, v celkové ceně 18 212,73 Kč bez DPH, a to formou čerpání finančních prostředků 
ze schváleného rozpočtu stavby, na úkor dosud nerealizované části předlažby komunikace -
chodník od RD č.p. 99 po BD č.p. 1299/1300, která bude realizována v roce 2019, 

schvaluje 

uzavření Dodatku smlouvy o dílo č.19/2018 k investiční akci „Nové VO Sladovní, Polní, 
Sadová a oprava chodníku na ulici Polní“, jejímž předmětem je osazení 1ks lampy veřejného 
osvětlení na nároží domu č.p. 936, ulice Sladovní, v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení 
v ulicích Polní, Sadová, Sladovní, včetně výměny lamp a rekonstrukce části chodníku na ulici 
Polní. V rámci uzavření dodatku bude taktéž prodloužen termín dokončení realizace stavby  a 
to na termín 15.6.2019. Dodatek smlouvy je uzavírán mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 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 18 212,73 Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy, 

bere na vědomí 

informaci o realizaci stavby „Nové VO Sladovní, Polní, Sadová a oprava chodníku na ulici 
Polní“ dle smlouvy o dílo č 19/2018, v jejímž rámci bude nezbytné navýšit celkovou cenu 
stavby ve výši realizovaných víceprací. Stavba bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2019. 
Uvedené navýšení celkového rozpočtu stavby je zapracováno do návrhu rozpočtu Města 
Kojetín pro rok 2019, který bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kojetína. 

 

15. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 
2018/2019 

(tisk R/17) 

 

Usn. č. R 25/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních 
komunikacích v zimním období 2018/2019, 

ukládá 

řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu 
v plném rozsahu.  

 

16. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 5 v objektu DPS E. Beneše 
v Kojetíně“ 

(tisk R/18) 

 

Usn. č. R 26/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 5 v objektu DPS E. 
Beneše v Kojetíně“, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce bytové jednotky. Smlouva je 
uzavírána 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 
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nabídkovou cenu 173 545 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

17. Jmenování členů hodnotících komisí pro posouzení nabídek na realizaci veřejných 
zakázek v období od 06.11.2018 do 31.12.2019 

(tisk R/19) 

 

Usn. č. R 27/11-18 

Rada města po projednání 

jmenuje 

členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek 
v roce 2018 – 2019: 

členové a náhradníci výběrových komisí  

Ing. Ptáček Leoš   Město Kojetín 

RNDr. Hálková Jitka  Město Kojetín 

Mgr. Pěchová Eva  Město Kojetín 

MUDr. Palmašová Jana Město Kojetín 

Oulehla Miloslav     Město Kojetín 

Meduna Dušan  Město Kojetín 

Leoš Ptáček   Město Kojetín 

Bc. Jiří Stav   Městský úřad Kojetín 

Ing. Hana Večeřová MSc. Městský úřad Kojetín 

Ing. Miloš Psotka  Městský úřad Kojetín 

Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 

Bc. Roman Mitáš   Městský úřad Kojetín 

Ing. Petr Flora   Městský úřad Kojetín 

Ing. Bohumil Ptáček  Městský úřad Kojetín 

Eliška Izsová   Městský úřad Kojetín 

Romana Mrázková  Městský úřad Kojetín 

Jana Bosáková  Městský úřad Kojetín 

Rudolf Drtina   Městský úřad Kojetín 

Mgr. Ivana Krčmařová MŠ Kojetín, p.o. 

Markéta Skřipcová  MŠ Kojetín, p.o. 

Mgr. Rudolf Pavlíček  ZŠNM Kojetín, p.o. 

Mgr. Zdeněk Šípek  ZŠNM Kojetín, p.o. 

Mgr. Olga Odehnalová ZŠSvČ Kojetín, p.o. 

Mgr. Marcel Hrabal  ZŠSvČ Kojetín, p.o. 

Bc. Hana Svačinová  MěKS Kojetín, p.o. 

Bc. Milan Zahradník  MěKS Kojetín, p.o. 

Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín, p.o. 

Mgr. Alena Vaculíková DiS CSS Kojetín, p.o. 

Jana Hrušáková  DDM Kojetín, p.o. 

Bc. Eva Poláchová   DDM Kojetín, p.o. 

Mgr. Hana Rohová  ŠJ Kojetín, p.o. 

Leona Mazurová  ŠJ Kojetín, p.o. 

Ing. Vlastimil Psotka  TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 
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Luděk Nakládal  TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 

Marek Štětkář   TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 

pověřuje 

zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína v návaznosti na odborné znalosti 
a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení ze seznamu členů jmenovaných radou 
města. 

 

18. Návrh na pověření oddávajících a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 
znakem ČR 

(tisk R/11) 

 

Usn. č. R 28/11-18 

Rada města po projednání 

pověřuje 

Mgr. Evu Pěchovou oddáváním v matričním obvodu Městského úřadu Kojetín a 

stanovuje, 

že při občanských obřadech a jiných významných událostech může mimo starosty užívat 
závěsný odznak se státním znakem České republiky rovněž místostarosta a členové 
Zastupitelstva města Kojetína pověřeni oddáváním v matričním obvodu Městského úřadu 
Kojetín. 

 

19.  Výroční zprávy základní škol a mateřské školy v Kojetíně za školní rok 2017/2018 

(tisk R/12) 

 

Usn. č. R 29/11-18 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

výroční zprávy Základní školy náměstí Míru 83 Kojetín, Základní školy Svatopluka Čecha 586 
Kojetín a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2017/2018, 

předloží 

výroční zprávy k projednání zastupitelstvu města 04.12.2018. 

   

20.  Školské rady základních škol 

(tisk R/13) 

 

Usn. č. R 30/11-18 

Rada města po projednání 

jmenuje 
- PharmDr. Adélu Hálkovou členkou Školské rady Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, 

okres Přerov, 
- PharmDr. Adélu Hálkovou členkou Školské rady Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 

586, okres Přerov. 
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21. Výběr dodavatele a uzavření Smlouvy na dodávku PC „Dodání PC pro Město 
Kojetín“ 

(tisk R/14) 

 

Usn. č. R 31/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

výběr dodavatele společnost DC4 CZ, a.s., IČ: 29242681, se sídlem Hulínská 2352/28d, 767 
01 Kroměříž, na dodávku 27 ks stolních počítačů, který byl doporučen hodnotící komisi na 
základě výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek, 

schvaluje 

uzavření Smlouvy na dodávku 27 ks stolních počítačů v rámci dodávky „Dodání PC pro Město 
Kojetín“ mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a dodavatelem DC4 CZ, a.s., IČ: 29242681, se sídlem, se sídlem Hulínská 2352/28d, 767 01 
Kroměříž, za nabídkovou cenu 342 360,- Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

22. Zřízení pracovního místa na pozici pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) 
v CSS Kojetín 

(tisk R/21) 

 

Usn. č. R 32/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zřízení pracovního místa na pozici pracovníka v sociálních službách (pečovatelka) v rámci 
CSS Kojetín, příspěvkové organizace, a to na období od 01.01.2019 s pracovním úvazkem 
1,00. 

 

23. Stanovení odměn a dalších plnění členům zastupitelstva od 01.01.2019 

(tisk R/23) 

 

Usn. č. R 33/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí 

1. v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) (dále jen „zákona o obcích“) od 01.01.2019 měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva dle § 72, 73 a 74, odst. 3) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017Sb., 
v platném znění o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která 
vychází z počtu 6 203 obyvatel města Kojetína s trvalým pobytem k 1.1.2018, ve výši: 

a) člen zastupitelstva 1 900 Kč 

b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 600 Kč 

c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 800 Kč 

d) člen rady 7 000 Kč 

e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 150 Kč 

f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 700 Kč 

2. k předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky v daném roce se při stanovení měsíčních odměn nepřihlíží, 
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3. neuvolněnému zastupiteli se vyplácí nejvyšší uvedená odměna odpovídající jeho funkci, 
do souhrnné odměny nelze sčítat jiné než uvedené souběhy, 

4. v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu, 

5. v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne jmenování do příslušné funkce a do odvolání z funkce. 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích paušální částku náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce dle § 71, odst. 3 zákona o obcích, tj. fyzické 
osobě, která je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost takto: 

a) paušální částka za hodinu 200 Kč 

b) nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc 5 000 Kč 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích o plněních pro členy 
zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích takto: 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

d) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

e) odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

f) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného 
člena zastupitelstva obce, 

g) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

příspěvky a odměny budou poskytnuty za stejných podmínek a ve stejné výši jako 
zaměstnancům města dle platných vnitřních předpisů, které je pro tyto účely oprávněna 
schválit Rada města. 

souhlasí 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce takto: 

a) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 200 Kč/hod 

b) předseda komise nebo zvláštního orgánu 300 Kč/hod 

na základě podkladů poskytnutých výbory, komisemi nebo zvláštními orgány za celé hodiny 
skutečné přítomnosti na zasedáních výborů, komisí a zvláštních orgánů města. 

 

24. Termínový a obsahová plán jednání rady města na rok 2019 

(tisk R/24) 

 

Usn. č. R 34/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

termínový a obsahový plán jednání Rady Města Kojetína na rok 2019 dle důvodové zprávy 
tisku R/24. 
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25. Termínový a obsahový plán jednání zastupitelstva města na rok 2019 

(tisk R/25) 

 

Usn. č. R 35/11-18 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s návrhem termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva Města Kojetína na rok 
2019 dle důvodové zprávy tisku R/25. 

 

26. Stanovení odvodu do sociálního fondu v letech 2018 – 2022 

(tisk R/26) 

 

Usn. č. R 36/11-18 

Rada města po projednání 

bere na vědomí, 

že zaměstnavatel Město Kojetín v souladu s ustanovením § 225 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a za 
přiměřeného využití ustanovení vyhlášky Ministerstva financí 114/2002 Sb., o fondu kulturních 
a sociálních potřeb zřídilo a vytváří Sociální fond, a hospodaří s nimi podle pravidel 
stanovených vnitřní směrnicí vydanou v souladu s ustanovením § 110, odst. 4, písm. e) Radou 
města Kojetína, 

doporučuje 

zastupitelstvu města schválit, aby příděl, kterým je tvořen Sociální fond Města Kojetína, činil 
ve volebním období 2018-2022 3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 
platů a odměny za pracovní pohotovost 

 

27. Jmenování členů a předsedů výborů zastupitelstva města  

(tisk R/27) 

 

Usn. č. R 37/11-18 

Rada města po projednání 

doporučuje 

zastupitelstvu města jmenovat do Finančního výboru ZM 

předsedou:  Ing. Ilonu Kapounovou  

členy:   Ladislava Šťastníka  

  Františku Drbalovou 

  Martina Bartáka 

  Leoše Ptáčka 

doporučuje 

zastupitelstvu města jmenovat do Kontrolního výboru ZM 

předsedou:  Ing. Jaroslava Bělku  

členy:   Dášu Zendulkovou 

  Karla Divilu 

  Mgr. Josefa Plesníka 

  Mgr. Dalimila Kolka, 

doporučuje 

zastupitelstvu města jmenovat do Osadního výboru Popůvky 
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předsedou:  Ing. Petra Tejchmana  

členy:   Mariána Rusňáka 

  Bc. Jiřího Hübnera 

doporučuje 

zastupitelstvu města jmenovat do Osadního výboru Kovalovice 

předsedou:  Petru Skřipcovou 

členy:   Petru Ulmanovou 

  Ing. Mojmíra Večerku 

 

28. Zřízení komisí rady města 

(tisk R/28) 

 

Usn. č. R 38/11-18 

Rada města po projednání 

zřizuje 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení): 

- osmičlennou Komisi školství, 
- šestičlennou Komisi pro komunitní plánování, 
- šestičlennou Komisi životního prostředí a zemědělství,  
- šestičlennou Komisi bezpečnosti a prevence kriminality, 
- šestičlennou Komisi pro poskytování dotací, 
- desetičlennou Povodňovou komisi, 

ukládá 

starostovi, aby vyzval politické strany a hnutí zastoupené v Zastupitelstvu města Kojetína 
k předložení návrhů na jmenování předsedů a členů komisí RM (mimo povodňové a školství) 
do 06.12.2018, prostřednictvím tajemníka MěÚ. 

 

29. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  

(tisk R/22) 

 

Usn. č. R 39/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 04.12.2018. 

 

30. Smlouva o poskytování služeb v souvislosti s eIDAS 

(tisk R/29) 

 

Usn. č. R 40/11-18 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o poskytování služeb spojených s ověřováním platnosti kvalifikovaných 
elektronických podpisů a pečetí, vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku a 
vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek, mezi objednatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I–Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a poskytovatelem VERA, spol. s.r.o., 
Praha 6-Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím Matouškem, za 
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cenu odpovídající množství odebraných služeb s předpokládaným ročním plněním do 100 000 
Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
vyžívání služeb. 

 

 

 

 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 20. listopadu 2018 


