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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 4818/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

USNESENÍ 
z 9. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 17. dubna 2019, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 

 
1. Určení místa pro konání slavnostních obřadů ve městě Kojetíně 
(tisk R/156) 
 
Usn. č. R 278/04-19 
Rada města po projednání 
určuje 
místo, obřadní síň v budově Městského úřadu Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 
20, pro konání slavnostních obřadů, 
ruší 
zasedací místnost v budově Obecního úřadu Polkovice, Polkovice čp. 15 jako místo, určené 
ke konání svatebních obřadů (usnesení Rady Města Kojetína č. 962/10-01, ze dne 
09.10.2001), 
ruší 
sál Pivovarského hotelu Kojetín, Kojetín, Kojetín-Město, náměstí Dr. E. Beneše 61 jako místo, 
určené ke konání svatebních obřadů (usnesení Rady města Kojetína č. R 1791/05-10, ze dne 
12.05.2010).  
 
2. Pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka 
(tisk R/157 a R/157a) 
 
Usn. č. R 279/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
Usnesení Okresního soudu v Přerově o jmenování Města Kojetín veřejným opatrovníkem ZS  
a MM,  
pověřuje 

na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 31.1.2019, č.j. 36 Nc 
9004/2018-35, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem ZS… pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a 
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zastupováním při výkonu opatrovnictví pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín, 
pověřuje 
na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 12.2.2019, č.j. 0 P 
414/2010-278, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem MM… pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a 
zastupováním při výkonu opatrovnictví pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín. 
 
Usn. č. R 280/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
Rozsudek Okresního soudu v Přerově o jmenování Města Kojetín veřejným opatrovníkem SV,  
pověřuje 

na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 25.3.2019, č.j. 39 Nc 
9008/2018-45, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem SV… pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a 
zastupováním při výkonu opatrovnictví pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín. 
 
3. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Svatopluka Čecha 586, Kojetín 

(tisk R/158) 
 
Usn. č. R 281/04-19 
Rada města po projednání 
zřizuje 
při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, pro školní rok 2019/2020 jednu 
přípravnou třídu.  

 
4. Jmenování ředitele Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov 
(tisk R/159) 
 
Usn. č. R 282/04-19 
Rada města po projednání 
jmenuje 
Mgr. Jiřího Isakidise, s účinností od 01.08.2019, na pracovní místo ředitele Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov.  
 
5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za I. čtvrtletí 2019 
(tisk R/150) 
 
Usn. č. R 283/04-19 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-03/2019, dle tisku R/150, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-03/2019, dle 
přílohy tisku R/150. 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2019 
(tisk R/151) 
 
Usn. č. R 284/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/151, kterým se navyšují: 

- příjmy o částku   301,28 tis. Kč 
- výdaje o částku   301,28 tis. Kč 

 
7. Žádost o navýšení příspěvku na provoz DDM Kojetín, příspěvkové organizaci 
(tisk R/152) 
 
Usn. č. R 285/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. na 
pokrytí nákladů a zajištění akce Hanácká desítka o částku 5 000 Kč, 
souhlasí 
s přijetím účelově určeného finančního daru od Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, 
Masarykovo nám. 20, 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. 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/153) 
 
Usn. č. R 286/04-19 
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.  st. 257, st. 1790, 211/9, 361/1, 366/2, 372/11, 4451/1, 4451/10, 
4452/1, 4452/2, 5759/1, 5759/5, 5760/1, 5761, 5763/1 a 5763/5  jako „Služebné pozemky“ 
v k.ú. Kojetín, ve prospěch pozemku p.č. st. 1948/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanské vybavenosti, kde 
je kotelna – výměníková stanice, na ul. Družstevní v Kojetíně, Kojetín I-Město,  jako „Panující 
pozemek“ v k.ú. Kojetín, z důvodu  uložení podzemní liniové stavby vedení teplovodního 
potrubí, a to na dobu neurčitou. 
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9. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/154) 
 
Usn. č. R 287/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce – úplné znění dle provedených změn mezi  Městem Kojetín, 
Masarykovo  náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako půjčitelem, a Mateřskou školou Kojetín, 
příspěvkovou organizací, Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:70932590, jako 
vypůjčitelem, kdy dojde k rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc. č. 7187, ostatní 
plocha, o výměře 251 m2, v k.ú. Kojetín, ve vlastnictví České republiky, zapsané na LV 60000 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za podmínek 
výpůjčky tohoto pozemku na dobu určitou tj. po dobu účinnosti Smlouvy o výpůjčce nemovité 
věci ze dne 28.02.2019, za účelem zabezpečení jeho hlavní a doplňkové činnosti v souladu 
se zřizovací listinou.  
 
Usn. č. R 288/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 25.01.2012, 
ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, jako pronajímatelem, a VK…, jako nájemcem, podanou nájemcem k 01.04.2019, 
s tříměsíční výpovědní dobou. 
 
Usn. č. R 289/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor č. 8, č. 9, části č. 6 a č. 7, o celkové výměře 
cca 37,33 m2, ve 2. podlaží objektu na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, za 
podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od 01.07.2019, výši nájemného 541,20 
(552,56) Kč/m2/rok + úhrada záloh na služby s nájmem spojených, v případě nájemce, který 
je plátcem DPH, bude výše nájemného navýšena o DPH v platné základní sazbě. 
 
Usn. č. R 290/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání v objektu 
na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, s účinností od 01.07.2019, o míru inflace za rok 2018 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 2,1 % dle důvodové zprávy tisku R/154. 
 
Usn. č. R 291/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje    
zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2018 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,1% u těchto nájemních 
smluv: 
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- Smlouva o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.04.2015 uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
sdružením Sousedská beseda, z.s., Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II-Popůvky, jako 
nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o. Holešov, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Domino Hrdá s.r.o., jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem, 

- Smlouva o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřená mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou Kojetín, 
Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem,   

- Smlouva o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem, 

s účinností od 01.07.2019 a 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny:         
- Smlouvy o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 

Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem, 

- Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.04.2015 uzavřené mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
sdružením Sousedská beseda, z.s., Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II-Popůvky, jako 
nájemcem, 

- Smlouvy o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Barták Zdeněk s.r.o. Holešov, jako nájemcem, 

- Smlouvy o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
společností Domino Hrdá s.r.o., jako nájemcem, 

- Smlouvy o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a 
Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem, 

- Smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou Kojetín, 
Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem,   

- Smlouvy o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem, 

z důvodu změny ve výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2018 vyjádřené přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti 
průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,1%, s účinností 
od 01.07.2019. 
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Usn. č. R 292/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2018 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,1% u nájemních smluv na 
pronájem garáže ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, 
a u nájemních smluv na pronájem parkovacího místa v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, s účinností od 01.07.2019.  U nájemních smluv, kde 
v roce 2019 došlo ke změně v účelu užívání parkovacího místa z důvodu změny v počtu 
parkovaných motorových vozidel na parkovacím místě a současně ke změně výše nájemného, 
dojde ke zvýšení nájemného o míru inflace, tj. o 2,1% z nájemného, které hradili nájemníci 
před provedením této změny v uzavřených nájemních smlouvách. 
 
Usn. č. R 293/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 01.06.2016, ve znění 
pozdějších změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 16 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. 
 
10. Bytové záležitosti 
(tisk R/155) 
 
Usn. č. R 294/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 22, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, 
BS…, 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. 
 
Usn. č. R 295/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 3 měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
Usn. č. R 296/04-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. A1, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, před 
uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci MM …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, 
ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 297/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. B5, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, před 
uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci JB … a LT …, za podmínek nájmu na dobu určitou 
1 rok, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 298/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Kojetína, vyjma bytů v domech s pečovatelskou 
službou, o výši inflace za rok 2018, s účinností od prvního dne třetího kalendářního měsíce po 
dojití návrhu na zvýšení nájemného, na výši dle důvodové zprávy tisku R/155. 
 
11. Poskytnutí dotace Sdružení hasičů ČMS – SDH Kojetín 
(tisk R/165) 
 
Usn. č. R 299/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 7 000 Kč žadateli SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Kojetín, se sídlem Kroměřížská 202, Kojetín 752 01, IČ 75067293, dle důvodové zprávy 
tisku R/165, 
schvaluje 
uzavření 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/165. 
 
12. Bezúplatný převod movitých věcí 
(tisk R/166) 
 
Usn. č. R 300/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí z odúmrtí mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01, IČ: 00301370, jako nabyvatelem a Českou 
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, IČ: 69797111, jako převádějícím, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/166. 
 
13.  Návrh na vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných Městem Kojetínem 
(tisk R/160) 
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Usn. č. R 301/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných Městem Kojetínem, dle tisku R/160. 
 
14. Stanovení počtu zaměstnanců 
(tisk R/161) 
 
Usn. č. R 302/04-19 
Rada města po projednání 
stanoví 
na dobu od května do června 2019 celkový počet zaměstnanců Města Kojetína, zařazených 
do MěÚ Kojetín, na 28. 
 
15.   Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/162) 
 
Usn. č. R 303/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, 5. 
května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814, ve výši 3000 Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s provozem a rozvojem střediska Domov sv. Josefa, 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 
94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, ve výši 9000 Kč, na částečné pokrytí nákladů na provozní 
výdaje organizace, spojené s poskytováním sociálních služeb, 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru Sociálním službám města Kroměříže, příspěvkové organizaci, 
Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž, IČ: 71193430, ve výši 3000 Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s poskytováním sociálních služeb. 
 
16. Smlouva o dílo na akci „Klimatizace v objektu radnice v Kojetíně“ 
 (tisk R/163) 
 
Usn. č. R 304/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Klimatizace v objektu radnice 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 
Janem Pekařem, se sídlem Hrad 492, 768 11 Chropyně, IČ: 88742075, za nabídkovou cenu 
132 050 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  
 
17.  Smlouva o dílo na akci „Demolice domu Tyršova č.p. 88 v Kojetíně“  
(tisk R/164) 
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Usn. č. R 305/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Demolice domu Tyršova č.p. 88 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 TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 
Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu  
766 175,15 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy, 
schvaluje 
vyřazení majetku likvidací – STAVBA, účet 021, bytový dům ulice Tyršova, č.p. 88, v k.ú. 
Kojetín, v souvislosti s plánovanou demolicí objektu, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, 
ze dne 12.04.2019. 
 
18. Výběr dodavatele, uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníků Kojetín“ – 

vypracování PD a zplnomocnění k zastupování 
(tisk R/167) 
 
Usn. č. R 306/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
výběr zhotovitele společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova 
č.p. 5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, 
na dodávku projektové dokumentace investiční akce „Rekonstrukce chodníků Kojetín“, která 
byla doporučena hodnotící komisi na základě výsledku posouzení a hodnocení došlých 
nabídek, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo, na dodávku projektové dokumentace investiční akce „Rekonstrukce 
chodníků 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 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, za nabídkovou cenu 578 500,- Kč bez DPH. Cena za dílo bude hrazena na 
základě dílčích faktur, a to vždy po dokončení jednotlivé části projektu (DÚR, DSP, DSPS), 
vše v souladu se smlouvou o dílo, 
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 „Rekonstrukce chodníků Kojetín“. 
 
19.  Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
20/A. Zápisy z jednání komisí RM  
 
Usn. č. R 307/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis z jednání Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 06.02.2019, 
- zápis a usnesení Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 01.04.2019. 
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20/B.  Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 
 
Usn. č. R 308/04-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
oznámení ředitele Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, o vyhlášení volných dnů pro žáky, 
v termínu 06.-07.05.2019, ze závažných organizačních důvodů, 
bere na vědomí  
oznámení ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, o udělení ředitelského 
volna ve dnech 09.-10.05.2019, z důvodu nezbytné údržby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 24. dubna 2019 


