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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
 

 USNESENÍ 
ze 7. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 13. března 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
1. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a návrh 

na schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/103) 
 
Usn. č. R 168/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2018, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2018, včetně 
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/103, 
schvaluje  
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do fondu odměn ve výši 30 000,- Kč a 
do rezervního fondu ve výši 39 588,80 Kč. 
 
2. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín a 

návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/104) 
 
Usn. č. R 169/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín v roce 2018, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2018, 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/104, 
schvaluje  
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2018  

- do rezervního fondu ve výši 52 382,90 Kč 
- do fondu odměn ve výši 10 000,-- Kč. 
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3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – náměstí Míru 
83 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 

(tisk R/105) 
 
Usn. č. R 170/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – náměstí Míru 83, v 
roce 2018, 
schvaluje  
roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – náměstí Míru 83, za rok 
2018, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/105, 
schvaluje  
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu ve 
výši 246 593,10 Kč. 
 
4. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka 

Čecha 586 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/106) 
 
Usn. č. R 171/03-19 
Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
v roce 2018, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
za rok 2018, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku 
R/106, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu ve 
výši 87.995,89 Kč a do fondu odměn ve výši 50 000 Kč. 
    
5. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín a návrh na 

schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/107) 
 
Usn. č. R 172/03-19 
Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín, v roce 2018, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín, za rok 2018, včetně 
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/107, 
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schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 139.680,34 
Kč.  
 
6. Zpráva o hospodaření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace a návrh na 

schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/108) 
 
Usn. č. R 173/03-19 
Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín, v roce 2018, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín, za rok 2018, včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/108, 
schvaluje   
rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu odměn ve výši 
9 020 Kč a do rezervního fondu ve výši 36 080,73 Kč.  
 
7. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín a 

návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2018 
(tisk R/109) 
 
Usn. č. R 174/03-19 
Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2018 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2018, 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/109, 

schvaluje  

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu ve 
výši 15.885,22 Kč a do fondu odměn 15.885,21 Kč. 
 
8. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2019 
(tisk R/110) 
 
Usn. č. R 175/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/110, kterým dochází 
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje 
rozpočtu. 
 



   4/13 

9.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz DDM Kojetín, p.o. 
(tisk R/111) 
 
Usn. č. R 176/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. 
z důvodu zapojení do projektu v rámci programu Evropa pro občany na základě žádosti 
ředitelky o částku 30 688 Kč. 
 
10. Kalkulace cen stravného Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 
(tisk R/112) 
 
Usn. č. R 177/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.04.2019. 
 
11. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/113 a R/113A) 
 
Usn. č. R 178/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smluv o právu provést stavbu „Cyklostezka Kojetín – Bezměrov“ na dotčených 
částech pozemků  

- p.č. 6040/11, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 60m2, ve vlastnictví 
JŠ…, zapsané na listu vlastnictví č. 570,  

- p.č. 6040/13, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 6m2, ve vlastnictví 
Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, zapsané na listu 
vlastnictví č. 2140,  

- p.č. 6012/56, orná půda o výměře cca 15m2, ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, 
Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, zapsané na listu vlastnictví č. 2140,  

- p.č. 6012/55, orná půda o výměře cca 30m2, ve vlastnictví JP…, zapsané na listu 
vlastnictví č. 1772, 

- p.č. 6012/52, orná půda o výměře cca 35m2, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. ½ ve vlastnictví JH… a spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ ve vlastnictví RV…, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1353,  

- p.č. 6040/9, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 78m2, a to 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ ve vlastnictví JH… a spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. ½ ve vlastnictví RV…, zapsané na listu vlastnictví č. 1353,  

vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jako „vlastníky“ a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „stavebník“.                                
 
Usn. č. R 179/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Smluv o smlouvě budoucí kupní o nabytí části pozemku na stavbu „Cyklostezka 
Kojetín – Bezměrov“ 
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- p.č. 6040/11, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 60m2, ve vlastnictví 
JŠ…, zapsané na listu vlastnictví č. 570,  

- p.č. 6040/13, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 6m2, ve vlastnictví 
Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, zapsané na listu 
vlastnictví č. 2140,  

- p.č. 6012/56, orná půda o výměře cca 15m2, ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, 
Wurmova 562/9, 77900 Olomouc, zapsané na listu vlastnictví č. 2140,  

- p.č. 6012/55, orná půda o výměře cca 30m2, ve vlastnictví JP…, zapsané na listu 
vlastnictví č. 1772, 

- p.č. 6012/52, orná půda o výměře cca 35m2, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. ½ ve vlastnictví JH… a spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ ve vlastnictví RV…, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1353,  

- p.č. 6040/9, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 78m2, a to 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ ve vlastnictví JH… a spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. ½ ve vlastnictví RV…, zapsané na listu vlastnictví č. 1353,  

vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, všichni vlastníci jako „budoucí prodávající“ do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí kupující“, za 
kupní cenu 50,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých souvisejících nákladů „budoucím 
kupujícím“, tj. geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 
 
Usn. č. R 180/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na stavbu „Cyklostezka Kojetín – Bezměrov“ mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „nájemce“ a 
společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1, jako strana „pronajímatel“. Předmětem nájmu je ćást pozemku p.č. 
5784/2, ostatní plocha-dráha o výměře cca 320m2, v katastrálním území Kojetín a v obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3751, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, který bude dotčen stavbou cyklostezky. 
 
Usn. č. R 181/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se vzdáním se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 180259/456192 na 
pozemku p.č. 2748, lesní pozemek, zapsaném na LV 630 a ke spoluvlastnickému podílu o 
velikosti 165235/456192 pozemků p.č. 2747, orná půda a p.č. 2754, trvalý travní porost, 
zapsaných na LV 732, vše se nachází v katastrálním území Křenovice u Kojetína, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 

                   

Usn. č. R 182/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8016404/VB1 Kojetín, p.č. 1635/8, SMYČKA, KNN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „budoucí povinná“ a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností 
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SIGNALBAU, a.s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „budoucí 
oprávněná“. Pozemek p.č. 656/8, ostatní plocha – ostatní komunikace, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedený u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou zařízení distribuční 
soustavy zemního kabelového vedení NN.                
 
Usn. č. R 183/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s nabytím pozemků p.č. st. 455/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171m2 a p.č. st. 455/8, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85m2, nacházející se v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2801, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za kupní cenu 22.000,-Kč a souhlasí s uzavřením Kupní 
smlouvy mezi ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, Praha 10 -Vršovice jako „prodávající“ 
a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „kupující“, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 
 
12. Nakládání s majetkem – pronájmy 
(tisk R/114 a R/114A) 
 
Usn. č. R 184/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 15.03.2016, ve znění 
pozdějších změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 1 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v 
účelu užívání předmětu smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou 
motorových vozidel v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CMG, a 
ve výši nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 812 Kč + DPH v platné 
základní sazbě. 
 
Usn. č. R 185/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 28.04.2006, ve znění pozdějších dodatků 
a změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 13 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu 
užívání předmětu smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových 
vozidel v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CMG, a ve výši 
nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 761 Kč + DPH v platné 
základní sazbě. 
 
Usn. č. R 186/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 28.04.2006, ve znění pozdějších dodatků 
a změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 18 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu 
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užívání předmětu smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových 
vozidel v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CMG, a ve výši 
nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 761 Kč + DPH v platné 
základní sazbě. 
 
Usn. č. R 187/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 01.07.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, se stávajícími nájemci parkovacího místa č. 19 v garážovém stání 
domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke 
změně v účelu užívání předmětu smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování 
dvou motorových vozidel v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo 
CMG, a ve výši nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 915 Kč včetně 
DPH.  
 
Usn. č. R 188/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. B7 v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
513 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 
761 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel v provozuschopném stavu 
na tomto parkovacím místě, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CMG. 
 
Usn. č. R 189/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2, a části 
pozemku parc. č. 2825/10, ostatní plocha, o výměře cca 29 m2, v k.ú. Kojetín, ze Smlouvy o 
pachtu uzavřené dne 18.10.2016 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a MA…, jako pachtýřem, dohodou k 31.03.2019. 
 
Usn. č. R 190/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2, 
a části pozemku parc. č. 2825/10, ostatní plocha, o výměře cca 29 m2, v k.ú. Kojetín, za 
podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného min. 5 Kč/m2/rok, za účelem využití 
jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin. 
 
Usn. č. R 191/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb za nebytové jednotky a společné 
prostory a za krizovou ubytovací jednotku ze dne 19.03.2012 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako poskytovatelem, a Centrem sociálních 
služeb Kojetín, příspěvkovou organizací, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ:75123215, jako příjemcem, ve znění dle přílohy č. 6 tisku R/114. 
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Usn. č. R 192/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
záměr  přenechat  pozemek p.č. 649/3 - ostatní plocha, o výměře 115m2, nacházející se v k.ú. 
Kojetín, zapsaný na LV 10001, který je ve vlastnictví Města Kojetína, formou výpůjčky na dobu 
10 let do užívání SK Kojetín 2016, z.s., zastoupené předsedou spolku Ing. Leošem Ptáčkem, 
IČ 05032211, se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín jako budoucímu uživateli, 
a to v souvislosti se záměrem rekonstrukce a přestavby objektu č.p. 707, který byl schválen 
usnesením zastupitelstva města č. Z 51/01-19, 
schvaluje  
záměr změny Smlouvy o výpůjčce, uzavřené dne 18.2.2019 mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, 752 01, IČ 00301370 jako „půjčitelem“ a SK Kojetín 
2016, z.s., zastoupené předsedou spolku Ing. Leošem Ptáčkem, IČ 05032211, se sídlem 
Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín jako „vypůjčitelem“ z důvodu rozšíření předmětu 
výpůjčky o pozemek p.č. 649/3 - ostatní plocha, o výměře 115m2, nacházející se v k.ú. Kojetín, 
zapsaný na LV 10001, který je ve vlastnictví Města Kojetína. Ostatní ujednání smlouvy 
zůstávají beze změny. 
 
Usn. č. R 193/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o možnosti účastnit se veřejné nedobrovolné dražby dle Dražební vyhlášky číslo 
2019-005, kdy předmětem dražby je 36816ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 
a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521, oceněných znalcem na částku 
4 933 344 Kč, které budou draženy jako celek, přičemž minimální podání činí 2,5mil Kč. 
Specifikace předmětu dražby je uvedena v dražební vyhlášce, 
doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit 
s účastí Města Kojetína ve veřejné nedobrovolné dražbě dle Dražební vyhlášky číslo 2019-
005, za účelem nabytí 36816ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521,  
předloží 

návrh k projednání zastupitelstvu města dne 02.04.2019 
 
13.   Bytové záležitosti 
(tisk R/115) 
 
Usn. č. R 194/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 4+1, na ulici Kroměřížská 108, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemcům JEK…, před uplynutím sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu na dobu 
určitou od 01.04.2019 do 30.06.2019, výši smluvního měsíčního nájemného 3 500 Kč + zálohy 
na služby spojené s nájmem bytu, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 195/03-19 
Rada města 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 
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dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 2/2019, Požární řád města   

Kojetína 
Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 

(tisk R/127) 
 
Usn. č. R 196/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 2/2019, Požární řád města Kojetína,  
souhlasí  
s návrhem na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2003, kterou se stanoví podmínky 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, 
předloží  
ji k projednání zastupitelstvu města dne 02.04.2019. 
 
15. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města  
(tisk R/116) 
 
Usn. č. R 197/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 29.01.2019. 
 
16. Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2018  
(tisk R/117) 
 
Usn. č. R 198/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2018 a předloží ji 
k projednání Zastupitelstvu města Kojetína dne 02.04.2019 
 
 
17.    Výroční zpráva Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 

2018 
(tisk R/118) 
 
Usn. č. R 199/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2018 a 
předloží ji k projednání ZM Kojetína dne 02.04.2019. 
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18.  Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 1/2019, o nočním klidu 
(tisk R/120 a R/120A) 
 
Usn. č. R 200/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s doplněným návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 1/2019, O NOČNÍM KLIDU 
(dle tisku 120A) a návrh předloží k projednání ZM dne 02.04.2019 
 
19. Poskytnutí peněžitých darů 
(tisk R/121) 
 
Usn. č. R 201/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Odbornému učilišti a Základní škole, Křenovice, č.p. 8, 752 01 
Křenovice, IČ: 00842800, ve výši 4.000 Kč, na činnost kroužku stolního tenisu při Základní 
škole Kojetín, Sladovní 492, v roce 2019. 
 
Usn. č. R 202/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru VM… , ve výši 3.000 Kč, na podporu jeho sportovních aktivit, 
v roce 2019, v enduro a crosscountry. 
 
Usn. č. R 203/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru MP…, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s jeho účastí, v rámci posádky veteránů Dragonteam Kojetín Oldies, na Mistrovství Evropy 
dračích lodí ve Španělsku, v roce 2019,  
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru JP…, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s jeho účastí, v rámci posádky veteránů Dragonteam Kojetín Oldies, na Mistrovství Evropy 
dračích lodí ve Španělsku, v roce 2019,  
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru OK…, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s jeho účastí, v rámci posádky veteránů Dragonteam Kojetín Oldies, na Mistrovství Evropy 
dračích lodí ve Španělsku, v roce 2019,  
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru LO…  , ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s jeho účastí, v rámci posádky veteránů Dragonteam Kojetín Oldies, na Mistrovství Evropy 
dračích lodí ve Španělsku, v roce 2019,  
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru PV…, ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s jeho účastí, v rámci posádky veteránů Dragonteam Kojetín Oldies, na Mistrovství Evropy 
dračích lodí ve Španělsku, v roce 2019. 
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Usn. č. R 204/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru JB…, ve výši 4.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí jejích dětí TB… a NB…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-
12.05.2019 v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru AM…, ve výši 4.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí jeho dětí MM… a AM…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-
12.05.2019 v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru JV…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí její dcery VV…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru MF…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí jeho dcery JF…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru DŠ…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí jeho dcery RŠ…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru RN…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí její dcery EN…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru MCh…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí její dcery Ech…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci, 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru IK…, ve výši 2.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s účastí její dcery LK…, na Mistrovství ČR v teamgymu, konaném ve dnech 10.-12.05.2019 
v Olomouci. 
 
20. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2018 
(tisk R/122) 
 
Usn. č. R 205/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2018. 
 
21.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“ č.  

2018/77, ze dne 26.04.2018 
(tisk R/123) 
 
Usn. č. R 206/03-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření dodatku č. 1. smlouvy o dílo č. 2018/77, na akci „Rekonstrukce objektu KD 
v Kojetíně“, jehož předmětem je schválení realizace méněprací a víceprací na stavbě, 
a změna termínu dokončení dílčího plnění – stavebních prací ve vnitřních prostorech objektu 
v rámci výše uvedené akce. Dodatek smlouvy je uzavírán mezi objednatelem Městem Kojetín, 
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem PTÁČEK – pozemní 
stavby s.r.o., IČ: 25896873, Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, za nabídkovou 
cenu 1 317 486,07 Kč bez DPH. Termín dokončení dílčího plnění – stavebních prací ve 
vnitřních prostorech objektu v rámci výše uvedené akce se mění z 330 kalendářních dní od 
předání staveniště (25.03.2019) na 455 kalendářních dní od předání staveniště (29.07.2019), 
schvaluje 
financování víceprací realizovaných v rámci stavby „Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“, 
v celkové ceně 1 317 486,07 Kč bez DPH, a to formou čerpání finančních prostředků ze 
schváleného rozpočtu stavby, 
bere na vědomí 
informaci, že v případě požadavku na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“ 
v plném rozsahu dle smlouvy o dílo č 2018/77, bude nezbytné navýšit celkovou cenu stavby 
minimálně ve výši uvedených víceprací. Případný materiál bude předložen k projednání 
Zastupitelstvu města Kojetína.  
 
22. Směrnice o provádění kontroly, údržby a provozu dětských hřišť ve vlastnictví 

Města Kojetína 
(tisk R/125) 
 
Usn. č. R 207/03-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
návrh vnitřního předpisu č. 2/2019 - Směrnice o provádění kontroly, údržby a provozu dětských 
hřišť, ve vlastnictví Města Kojetína s účinností dne 01.04.2019. 
 
23. Schválení uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ náměstí Míru v Kojetíně 
(R/126) 
 
Usn. č. R 208/03-19 
Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, jejímž předmětem bude 
rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ nám. Míru v Kojetíně. Smlouva je uzavírána mezi 
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem 
Ing. Eduardem Šoberem, IČ: 12303518, se sídlem Pilařova č.p. 8/2, 767 01 Kroměříž, 
za nabídkovou cenu 132 339,90 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
24. Smlouva o dílo „Osvětlení a instalace kamer na dětské hřiště Loď“ 
(tisk R/128) 
Usn. č. R 209/03-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Osvětlení a instalace kamer na dětské hřiště Loď“ 
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 258 861 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
25. Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín 
(tisk R/124) 
 
Usn. č. R 210/03-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
v Mateřské škole Kojetín, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020: čtvrtek, 
02.05.2019, 10:00 - 15:00 hodin, v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-
Město.    
 
26. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
28/A. Zápisy z jednání komisí RM  
 
Usn. č. R 211/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis a usnesení Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 08.02.2019, 
- zápis a usnesení Komise školství RM, ze dne 14.02.2019. 

 
28/B.  Přerušení provozu MŠ a ŠJ 
 
Usn. č. R 212/03-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o možném přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, dne 27.03.2019, z technických 
důvodů, 
bere na vědomí 
informaci o zajištění provizorního provozu Školní jídelny Kojetín, dne 27.03.2019. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 18. března 2019 


