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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 5346/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

USNESENÍ 
z 10. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 29. dubna 2019, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na 
Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

1. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/168) 
 
Usn. č. R 309/04-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru směny pozemků  

• p.č. 2231/1, orná půda o výměře 289m2,  
• p.č. 2231/92, orná půda o výměře 1.213m2,  
• p.č. 2388/48, orná půda o výměře 1.177m2,  
• p.č. 2389/30, orná půda o výměře 1.320m2,  
• p.č. 2579/147, orná půda o výměře 1.092m2,  
• p.č. 2579/148, orná půda o výměře 1.266m2,  
• p.č. 2579/149, orná půda o výměře 6.952m2,  
• p.č. 2637/135, orná půda o výměře 2.361m2,  
• p.č. 2637/136, orná půda o výměře 9.112m2, 
• p.č. 3453/1, orná půda o výměře 1.617m2,  
• p.č. 3453/3, orná půda o výměře 466m2,  
• p.č. 3453/66, orná půda o výměře 241m2,  
• p.č. 3453/90, orná půda o výměře 24m2,  
• p.č. 3453/207, orná půda o výměře 610m2,  
• p.č. 3453/344, orná půda o výměře 307m2,  
• p.č. 3453/479, orná půda o výměře 974m2,  
• p.č. 3453/497, orná půda o výměře 1.194m2,  
• p.č. 3453/498, orná půda o výměře 1.389m2,  
• p.č. 3453/511, orná půda o výměře 98m2,  
• p.č. 3453/524, orná půda o výměře 62m2,  
• p.č. 3453/526, orná půda o výměře 56m2,  
• p.č. 3453/527, orná půda o výměře 807m2,  
• p.č. 3453/528, orná půda o výměře 3.065m2,  
• p.č. 3453/529, orná půda o výměře 16m2,  
• p.č. 3453/551, orná půda o výměře 1.968m2,  
• p.č. 3455/1, orná půda o výměře 1.131m2,  
• p.č. 3455/3, orná půda o výměře 4.172m2,  
• p.č. 3455/144, orná půda o výměře 906m2,  
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• p.č. 3455/392, orná půda o výměře 1.296m2,  
• p.č. 3455/393, orná půda o výměře 16m2, 
• p.č. 3455/394, orná půda o výměře 28m2,  
• p.č. 3455/395, orná půda o výměře 226m2,  
• p.č. 3455/396, orná půda o výměře 1.292m2,  
• p.č. 3455/397, orná půda o výměře 98m2,  
• p.č. 3455/408, orná půda o výměře 103m2,  
• p.č. 3455/409, orná půda o výměře 244m2,  
• p.č. 4091/134, orná půda o výměře 14.922m2,  
• p.č. 4127/27, orná půda o výměře 1.297m2,  

zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
za pozemky 

• p.č.st. 731, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8.192m2, jehož součástí je 
stavba, budova č.p. 308, objekt k bydlení, 

• p.č. 5692/2, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 2.888m2,  
• p.č. 4427/1, trvalý travní porost o výměře 3.345m2 
• p.č. 4414/7, ovocný sad o výměře 16.739m2,  
• p.č. 4437, trvalý travní porost o výměře 5.414m2,  
• p.č. 4423/1, zahrada o výměře 1.450m2,  
• p.č. 4423/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.920m2, 
• p.č. 4421, zahrada o výměře 8.820m2, 

zapsané na listu vlastnictví č. 2637, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování 
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“ Wurmova  9, Olomouc. 
 
Usn. č. R 310/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucí povinný“ a společností 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem v zastoupení GridServices, 
s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno jako „budoucí oprávněný“. Pozemek p.č. 
5763/5 a p.č. 5764/1, které se nachází v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Přerov, bude dotčen právem zřídit stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu 
ocel DN50 číslo stavby 8800092593, PREL A. 
 
2. Výběr dodavatele a uzavření Smlouvy o dodávce k investiční akci „Interiéry 

v objektu KD Kojetín“- dodávka židlí, stolů a věšáků 
(tisk R/169) 
 
Usn. č. R 311/04-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
výběr dodavatele Ing. Karla Kužely, IČ: 68019572, se sídlem Dolní Lhota 135, PSČ 763 23, 
na dodávku židlí, stolů a věšáků, který byl doporučen hodnotící komisí, na základě výsledku 
posouzení výběrového řízení a hodnocení došlých nabídek, které se konalo 25.04.2019 od 11 
hod. v kanceláři starosty města, 
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schvaluje 
uzavření smlouvy o dodávce vybavení v rámci investiční akce „Interiéry v objektu KD Kojetín“- 
dodávka židlí, stolů a věšáků, 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 Ing. Karlem Kuželou, IČ: 68019572, se sídlem Dolní 
Lhota 135, PSČ 763 23, za nabídkovou cenu 1 958 200 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 29. dubna 2019 


