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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 

USNESENÍ 
z 8. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 2. dubna 2019, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/129) 
 
Usn. č. R 213/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Rady města Kojetína k 02.04.2019. 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/130) 
 
Usn. č. R 214/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za rok 2018, závěrečný účet Města Kojetína za 

rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018 
(tisk R/131) 
 
Usn. č. R 215/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2018, dle důvodové zprávy a přílohy tisku Z/35, 
doporučuje schválit  
závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2018, 
dle přílohy tisku Z/35, 
doporučuje schválit   
Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2018, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2018, dle přílohy tisku Z/35 a doporučuje zastupitelstvu souhlasit s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad, 
doporučuje schválit 
účetní závěrku Města Kojetína za rok 2018, dle přílohy tisku R/131, bez výhrad. 
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4. Žádost o navýšení příspěvku na provoz Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, p.o. 

(tisk R/132) 
 
Usn. č. R 216/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., o částku 
70 000 Kč, dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy tisku R/132, 
schvaluje 
navýšení dílčího závazného ukazatele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. o 
částku 90 000 Kč – mzdové náklady hrazené z provozního příspěvku od zřizovatele (účtová 
skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy tisku R/132, 
ukládá 
Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., odvod z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 70 000 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/132. 
   
5. Souhlas s přijetím finančního daru – Dům dětí a mládeže Kojetín, p.o. a ZŠ náměstí 

Míru, Kojetín 
(tisk R/132A a R/132B) 
 
Usn. č. R 217/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s přijetím účelově určeného finančního daru od Agro-družstvo MORAVA, Komenského 
náměstí 1052, 752 01 Kojetín, Domem dětí a mládeže Kojetín, p.o., na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s pořádáním sportovní akce – běhu pro veřejnost „Hanácká kojetínská 
desítka“, v celkové výši 2 000 Kč, 
souhlasí 
s podáním žádosti Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o., o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje 
na rok 2019 v rámci programu na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 
2019, 
souhlasí  
s přijetím účelově určeného finančního daru od PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 
752 01 Kojetín, Domem dětí a mládeže Kojetín, p.o., na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s pořádáním sportovní akce – běhu pro veřejnost „Hanácká kojetínská desítka“, v celkové výši 
2 000 Kč. 
Usn. č. R 218/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s přijetím účelově určeného finančního daru od České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62 
Praha 4, Základní školou Kojetín, náměstí Míru 83, p.o., na financování projektu Abeceda 
peněž ve výši 3 000 Kč. 
 
6. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019 
(tisk R/133) 
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Usn. č. R 219/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 
tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 220/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 221/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 222/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v 
tísni ve výši 50 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, 
IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/133, 
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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 223/04-19 
Rada města 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 tisku R/133, 
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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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 224/04-19 
Rada města 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 tisku R/133, 
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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 225/04-19 
Rada města 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 
tisku R/133, 
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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 226/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 227/04-19 
Rada města 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 228/04-19 
Rada města po projednání 
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souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 25 000 Kč žadateli Český svaz chovatelů, 
z. s., Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle 
důvodové zprávy tisku R/133, 
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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 229/04-19 
Rada města 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 230/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku 
R/133. 
 
Usn. č. R 231/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč žadateli KANOISTIKA 
KOJETÍN, z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy 
tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 232/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, dle důvodové zprávy tisku R/133, 
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souhlasí 
s uzavřením 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 tisku 
R/133. 
 
Usn. č. R 233/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 130 000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., 
se sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku 
R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 234/04-19 
Rada města 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 235/04-19 
Rada města po projednání¨ 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 236/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Český svaz včelařů, z. 
s., základní organizace Kojetín, se sídlem Kovalovice 34, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 
70236208, dle důvodové zprávy tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
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Usn. č. R 237/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Kojetín, se sídlem Kroměřížská 202, Kojetín 752 01,  
IČ 75067293, dle důvodové zprávy tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 202, Kojetín 752 01, IČ 75067293, dle důvodové zprávy tisku R/133. 
 
Usn. č. R 238/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím 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 tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 239/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč žadateli Klub sportovního tance 
Swing Kojetín, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, dle důvodové zprávy 
tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením 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 tisku R/133. 
 
Usn. č. R 240/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 1 200 000 Kč žadateli TECHNIS Kojetín 
spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy 
tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých 
hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy tisku R/133. 
 
Usn. č. R 241/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Jdeme Autistům Naproti 
z. s., se sídlem Žilinská 198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 27041972, dle důvodové 
zprávy tisku R/133, 
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souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Jdeme Autistům Naproti z. s., se sídlem Žilinská 
198/26a, Nová ulice, Olomouc 779 000, IČ 27041972, dle důvodové zprávy tisku R/133. 
 
Usn. č. R 242/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 5 000 Kč žadateli Středisko rané péče 
SPRP, pobočka Olomouc, se sídlem Střední novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc 779 
000, IČ 75095009, dle důvodové zprávy tisku R/133, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Olomouc, se 
sídlem Střední novosadská 356/52, Nové Sady, Olomouc 779 000, IČ 75095009, dle 
důvodové zprávy tisku R/133. 
 
Usn. č. R 243/04-19 
Rada města po projednání 
nesouhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů   
Centra denních služeb – Dům sv. Josefa žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, 
Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/133. 
 
Usn. č. R 244/04-19 
Rada města po projednání 
předloží 
návrhy na poskytnutí/neposkytnutí jednotlivých dotací k projednání a ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 02.04.2019. 
 
7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2019 
(tisk R/134) 
 
Usn. č. R 245/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatření č. 4/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/134, kterým se zvyšují: 

- příjmy o částku   4 952,14 tis. Kč 
- výdaje o částku   6 952,14 tis. Kč 
- financování o částku  2 000,00 tis. Kč 

předloží 
rozpočtové opatření č. 4/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 02.04.2019. 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/135) 
 
Usn. č. R 246/04-19 
Rada města po projednání 
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souhlasí  
s prodejem pozemku p.č. 4235/1 orná půda o výměře 239m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, DH…, za kupní cenu 405,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do 
KN, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 
 
Usn. č. R 247/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s prodejem pozemku p.č. 4234/2 ostatní plocha o výměře 362m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, LŠ…,   za kupní cenu 395,-Kč/m2  a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do 
KN,  
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 
 
Usn. č. R 248/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí, na základě něhož vlastník pozemků Město 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město zřizuje věcné břemeno-
služebnost  na pozemcích p.č. 211/1, 211/9, st. 257, 5759/1, 5759/2, 5759/3, 5759/7, 5770/4, 
5770/13, 7045, st.981 a p.č. 5754/4, 5767/2, 5770/1, 5770/3 a p.č. 361/1, 4451/1, 4451/10, 
4452/1, 4452/2, 5763/1, 5763/5 a p.č. 372/11 jako „Služebné pozemky“ ve prospěch pozemku 
p.č. st. 43/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 20, Kojetín I Město, na 
Masarykově náměstí v Kojetíně, jako „Panující pozemek“, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín, z důvodu  uložení podzemní liniové stavby vedení „Městského optického 
kabelu“, a to na dobu neurčitou. 

 
9.  Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/136) 
 
Usn. č. R 249/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o pachtu pozemku parc. č. 4452/1, vodní plocha, o výměře 83 683 m2,  v k.ú. 
Kojetín, na kterém se nachází stavba rybníka Na hrázi ve vlastnictví společnosti  Rybářství 
Přerov, a.s., Gen. Štefánika 5, 750 02 Přerov, IČ:47675756, mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a společností  
Rybářství Přerov, a.s., Gen. Štefánika 5, 750 02 Přerov, IČ:47675756, jako pachtýřem, za 
podmínek pachtu na dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2019, výši pachtovného 
4 413 Kč/ha/rok, za účelem provozování rybnikářství dle § 2 zák. č. 99/2004 Sb., zákona o 
rybářství, ve znění pozdějších předpisů. 
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Usn. č. R 250/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 15 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci bytu č. E2 RM…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného 513 Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla, a výši nájemného 761 Kč + DPH v platné základní sazbě při 
parkování dvou vozidel na tomto parkovacím místě, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít 
instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 251/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 2 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci bytu č. C6 EP…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného 513 Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 252/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci bytu č. B7 VP…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného 513 Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 253/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 01.04.2016, ve znění pozdějších změn, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a JP…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle důvodové zprávy 
tisku R/136. 
 
Usn. č. R 254/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 01.12.2013, ve znění pozdějších změn, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a EJP…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle důvodové zprávy 
tisku R/136. 
 
Usn. č. R 255/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 30.04.2012, ve znění pozdějších změn, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a HB…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle důvodové zprávy 
tisku R/136. 
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Usn. č. R 256/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu parkovacího místa ze dne 15.03.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I 
– Město, jako pronajímatelem, a JŠ…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní 
smlouvě dle důvodové zprávy tisku R/136. 
 
Usn. č. R 257/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28.04.2006, ve znění pozdějších dodatků 
a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a DZ…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle 
důvodové zprávy tisku R/136. 
 
Usn. č. R 258/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne 28.04.2006, ve znění pozdějších dodatků 
a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a AJP…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle 
důvodové zprávy tisku R/136. 
 
Usn. č. R 259/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu parkovacího místa ze dne 01.07.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I 
– Město, jako pronajímatelem, a JB… a LT…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené 
nájemní smlouvě dle důvodové zprávy tisku R/136. 
 
Usn. č. R 260/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 02.05.2016, ve znění 
pozdějších změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 20 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 CNG, a 
ve výši nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 915 Kč včetně DPH. 
 
Usn. č. R 261/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pacht 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, tj. celkem cca 65 m2, v k.ú. Kojetín, AG… , 
za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 13 Kč/m2/rok, za účelem využití jako 
zahrádka pro pěstování zeleniny a květin. 
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Usn. č. R 262/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
přenechání pozemku parc. č. 649/3, ostatní plocha, o výměře 115 m2, na ulici 6. května, v k.ú. 
Kojetín, do výpůjčky na dobu 10 let spolku SK Kojetín 2016, z.s., se sídlem Podvalí 629, 
Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, IČ:05032211, v souvislosti se záměrem rekonstrukce a 
přestavby objektu č.p. 707 na ulici 6. května, který byl schválen usnesením zastupitelstva 
města č. Z 51/01-19 ze dne 29.01.2019, 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 18.02.2019 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako půjčitelem, a SK Kojetín 2016, z.s., 
Podvalí 629, Kojetín I – Město, 752 01 Kojetín, IČ:05032211, z důvodu rozšíření předmětu 
výpůjčky o pozemek parc. č. 649/3, ostatní plocha, o výměře 115 m2, v k.ú. Kojetín. Ostatní 
ujednání smlouvy zůstávají beze změny.     
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/137) 
 
Usn. č. R 263/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 32, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, JD…, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního 
nájemného 35,00 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 v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína.  
 
11. Smlouva o dílo na akci „Klimatizace MŠ Hanusíkova v Kojetíně“ 
(tisk R/138) 
 
Usn. č. R 264/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Klimatizace MŠ Hanusíkova v Kojetíně“ 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 
Pavlem Reimerem, se sídlem Zlínská 928, 769 01 Holešov, IČ: 12730009, za nabídkovou 
cenu 91 912 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  
 
12. Smlouva o dílo na akci „Měření tepla dle Energetického regulačního úřadu v kotelně 

Sever I, Sever II a ulici Nová, v Kojetíně“ 
(tisk R/139) 
 
Usn. č. R 265/04-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Úprava měření tepla dle požadavků Energetického 
regulačního úřadu v kotelně Sever I., Sever II. a ul. Nová v Kojetíně“ 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 
437 842,14 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  
 
13.   Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce měření a regulace plynové kotelny Sever II 

v Kojetíně“ 
(tisk R/140) 
 
Usn. č. R 266/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce měření a regulace plynové kotelny 
Sever II. v Kojetíně“ 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 464 597 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
14. Administrace žádosti o dotaci z MAS Střední Haná o.p.s. na financování pořízení 

automobilů pro sociální služby a organizace VŘ 
 (tisk R/141) 
 
Usn. č. R 267/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo mezi  Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem, starostou (jako 
„objednatelem“) a  BM Asistent s.r.o., se sídlem Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc, IČ26796350,  
zastoupená Mgr. Davidem Linhartem, jednatelem (jako „zhotovitelem“), za účelem 
administrace žádosti o dotaci z  Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 
62. IROP - Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD prostřednictvím  podvýzvy MAS 
Střední Haná „Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi, 4.výzva“, na pořízení 2ks automobilů pro účely poskytování sociální služby, za 
celkovou cenu ve výši 112 530 Kč vč. DPH, 

schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem, starostou (jako 
„příkazcem“) a BM Asistent s.r.o., se sídlem Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc, IČ 26796350, 
zastoupená Mgr. Davidem Linhartem, jednatelem (jako „příkazníkem“), za účelem přípravy 
a organizace výběrového řízení na pořízení 2ks automobilů pro účely poskytování sociální 
služby, za celkovou cenu ve výši 36 300 Kč vč. DPH, 

schvaluje 
podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu IROP Výzvy č. 62. IROP – Sociální 
infrastruktura – integrované projekty CLLD, resp. vyhlášené podvýzvy MAS Střední Haná 
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„Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, 
4.výzva“, ve věci pořízení 2 ks automobilů pro účely poskytování sociální služby v Kojetíně. 
 
15.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště v Kojetíně“  
(tisk R/143) 
 
Usn. č. R 268/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 2. smlouvy o dílo č. 2018/49, na akci „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“, jehož předmětem je změna termínu 
dokončení plnění 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, 
zastoupeným Michalem Peterkou, jednatelem. Termín dokončení plnění v rámci výše uvedené 
akce se mění z 425 kalendářních dní od předání staveniště, tedy do 26.05.2019 na 490 
kalendářních dní od předání staveniště, tedy do 31.07.2019. 
 
16. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření kamerového systému, veřejného osvětlení a 

chodníků v areálu koupaliště v Kojetíně“ 
(tisk R/144) 
 
Usn. č. R 269/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo, k investiční akci „Rozšíření kamerového systému, beachzóny, 
veřejného osvětlení a chodníků v areálu koupaliště v Kojetíně“, jejímž předmětem jsou 
stavební práce v rámci výše uvedené akce. Smlouva je uzavírána 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 TECHNIS Kojetín spol. 
s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. 
Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 1 178 705 Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
17.  Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací „Rekonstrukce ulice 

Blanská“ 
(tisk R/145) 
 
Usn. č. R 270/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MJ/2018/00115 
v rámci stavby “Rekonstrukce ulice Blanská“, 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 společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, zastoupenou na 
základě pověření panem Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě. Nabídková cena 
celkem činí 12 065,00 Kč, 
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schvaluje 
uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnut o umístění stavby 
“Rekonstrukce ulice Blanská“, 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 společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zastoupenou na základě pověření 
panem Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě. 
 
18.  Smlouva o dílo na zpracování PD a zplnomocnění k zastupování v rámci stavby 

„Výstavba parkoviště Jih“ 
(tisk R/146) 
 
Usn. č. R 271/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Výstavba parkoviště 
Jih“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou 
města a zhotovitelem: společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice 
Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou 
společnosti, s nabídkovou cenou 120 000 Kč bez DPH, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova 
č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, 
pověřenou k zastupování ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností ve věci 
projektu „Výstavba parkoviště Jih“. 
 
 
19.  Smlouva o dílo na zpracování PD a zplnomocnění k zastupování v rámci stavby 

„Výstavba parkoviště na ulici Družstevní v Kojetíně“ 
(tisk R/147) 
 
Usn. č. R 272/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Výstavba parkoviště 
na ulici Družstevní v Kojetíně“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, se sídlem 
Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a zhotovitelem: společností NELL PROJEKT s.r.o., 
IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. 
Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, s nabídkovou cenou 60 000 Kč bez DPH, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova 
č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, 
pověřenou k zastupování ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností ve věci 
projektu „Výstavba parkoviště na ulici Družstevní v Kojetíně“. 
 
20.  Smlouva o dílo na akci „Výsadba a mobiliář na dětské hřiště Loď“ 
(tisk R/148) 
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Usn. č. R 273/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k akci „Výsadba a mobiliář 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 
492 556 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  
 
21.  Provedení revize č. 5 projektové dokumentace akce „Rekonstrukce objektu KD 

Kojetín“ 
(tisk R/149)  
 
Usn. č. R 274/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
provedení revize č.5 projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“, jejímž předmětem je přepracování projektu podhledů včetně nové konstrukce stropu 
a rozmístění svítidel v 1.podzemním podlaží, úseků potrubí vzduchotechniky, úpravy poloh 
svítidel v 1. nadzemním podlaží, úprava schodiště na jeviště, návrh nové střechy nad 
tělocvičnou včetně zateplení a statického posouzení, úprava skládacích dveří do přísálí. 
Zhotovitelem revize bude zpracovatel projektu „Rekonstrukce objektu KD Kojetín“ Ing. Pavel 
Krampla, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody 740, 763 02 Zlín, za nabídkovou cenu 26 500,- 
Kč bez DPH. 
 
 
22.   Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/142) 
 
Usn. č. R 275/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se záměrem zřídit při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov jednu 
přípravnou třídu pro školní rok 2019/2020, 
ukládá  
vedoucí odboru VVŠK požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o souhlas se zřízením 
přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov. 
 
23. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
24/A. Zápisy z jednání komisí RM  
 
Usn. č. R 276/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 06.03.2019, 
- zápis a usnesení Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 11.03.2019. 
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24/B.  Informace o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
ZŠ Svatopluka Čecha 
 
Usn. č. R 277/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o průběhu konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov a o obsazení tohoto pracovního místa rozhodne 
na svém zasedání 17.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 4. dubna 2019 


