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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

USNESENÍ 
z 11. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 21. května 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína  
(tisk R/170) 
 
Usn. č. R 312/05-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Rady města Kojetína k 21.05.2019. 
 
2. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/171) 
 
Usn. č. R 313/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.06.2019. 
 
3. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/172) 
 
Usn. č. R 314/05-19 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
4. Záměr prodeje pozemků na ulici Padlých hrdinů firmě Accolade, s.r.o. 
(tisk R/173) 
 
Usn. č. R 315/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru prodeje  

- pozemku parc. č. 1302, o výměře 2.769 m2 
- pozemku parc. č. 1331, o výměře 279 m2 
- pozemku parc. č. 5732/1, o výměře 426 m2 
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- pozemku parc. č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 
- pozemku parc. č. 7011, o výměře 2.159 m2 
- pozemku parc. č. 7074, o výměře 865 m2 
- pozemku parc. č. 7075, o výměře 905 m2 
- pozemku parc. č. 7083, o výměře 924 m2 
- pozemku parc. č. 7206, o výměře 906 m2 
- pozemku parc. č. 7207, o výměře 954 m2 
- pozemku parc. č. st. 1089, o výměře 720 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt 

k bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1090, o výměře 562 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 817, objekt k 

bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1091, o výměře 666 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt 

k bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1092, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 815, objekt 

k bydlení, 

vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucího 
prodávajícího“ do vlastnictví společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 
186 00, Praha 8, IČ 27851371 jako „budoucí kupující“, 
předloží 
návrh na prodej pozemků parc. č. 1302, 1331, 5732/1, 6587/1, 7011, 7074, 7075, 7083, 7206, 
7207, st. 1089, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt k bydlení, st. 1090, jehož součástí 
je stavba s č.p. 817, objekt k bydlení, st. 1091, jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt 
k bydlení, st. 1092, jehož součástí je stavba s č.p. 815, objekt k bydlení, nacházejících se na 
ul. Padlých hrdinů v Kojetíně, k projednání zastupitelstvu města. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2019 
(tisk R/174) 
 
Usn. č. R 316/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatření č. 6/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/174, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  710,92 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  710,92 tis. Kč, 

předloží 
rozpočtové opatření č. 6/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 21.05.2019. 
 
6. Přijetí dotace z Olomouckého kraje – Program na podporu JSDH 2019 
(tisk R/175) 
 
Usn. č. R 317/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35 000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na pořízení, 
technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru 
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dobrovolných hasičů Kojetín dle specifikace uvedené ve smlouvě, od poskytovatele dotace 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy tisku 
R/175. 
 
7. Poskytnutí dotace Kroměřížská dráha, z.s. 
(tisk R/176) 
 
Usn. č. R 318/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 000 Kč žadateli Kroměřížská dráha, z. s., se 
sídlem Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, dle důvodové zprávy tisku 
R/176, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Kroměřížskou dráhou, z. s., se sídlem Osíčko 122, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 22664823, dle důvodové zprávy tisku R/176. 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/177) 
 
Usn. č. R 319/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se směnou 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,  



   4/11 

• 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,  
• 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, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 05/2019. 
 
Usn. č. R 320/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. st. 1749, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
365m2, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového spoluvlastnictví 
vlastníků budovy s č.p. 1247, bytového domu, který stojí na pozemku p.č. st. 1749, a to  za 
kupní cenu 390 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů  s převodem  spojených 
kupujícími – právní služby a správní poplatek při  vkladu práva do KN a dále za podmínky, že 
nabyvatelé nebudou mít vůči městu Kojetín žádné neuhrazené závazky po splatnosti.  
Nabyvatelé a spoluvlastnický podíl na nabývaném pozemku:   

-  BM … - id 7055/217087 
-  ČI … - id 7055/217087 
-  SJM DF a DD … - id 7055/217087  
- GK … - id 7055/217087  
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- HM … - id 7055/217087 
- SJM HJ a HM … - id 7055/217087  
- SJM KS a KB … - id 7055/217087 
- KO … - id 5437/217087  
- KJ … - id 7055/434174  
- KM … - id 7055/434174  
- KA … - id 7055/217087  
- KJ … - id 7055/434174 
- LB … - id 7055/217087 
- LP … - id 7055/217087 
- LL … - id 7055/217087 
- MM … - id 7055/217087 
- SJM NA a NL … - id 7055/217087 
- PJ … - id 7055/217087 
- PL … - id 7055/217087 
- PP … - id 7055/217087 
- SJM SM a SM … - id 7055/217087 
- SJM SF a SJ … - id 7055/217087 
- SJM ŠM a ŠZ … - id 7055/217087 
- SJM ŠD a ŠI … - id 7055/217087 
- ŠJ … - id 7055/217087 
- ŠT … - id 7055/217087 
- ŠD … - id 7055/217087 
- TJ … - id 7055/434174 
- TR … - id 7055/434174 
- VJ … - id 7055/217087 
- VZ … - id 7055/217087 
- SJM VM a VJ … - id 7055/217087 
- VP … - id 7055/217087 
- ZI … - id 7055/434174. 
 
Usn. č. R 321/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 6334/12, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 680m2, zapsané na listu vlastnictví 60000, v 
katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, z vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako 
„převodce“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako „nabyvatele“ a s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci č. UZSVM/OPR/732/2019-OPRM, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2019. 
 
Usn. č. R 322/05-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
žádosti ZK … a  
nesouhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 7255, ostatní plocha o výměře 21 m2 a části 
pozemku p.č. 247/1, ostatní plocha o výměře 100 m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov.  
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Usn. č. R 323/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8014135/VB/001, Kojetín, Kaňa, p.č. 1531/2, kNN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností Elektromontáže 
BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 52/1a, Chválkovice, Olomouc, IČ: 26836041 jako 
„Budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 204/1, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – zemní 
kabelové vedení NN.  
 
Usn. č. R 324/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV128016905/001 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 ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735 
jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 5759/1,  v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou Kojetín, Palackého, p.č. 1010, kNN, 
zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, pilíř NN. 
 
Usn. č. R 325/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 
IV128016832/001 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 ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735 
jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemky p.č. st. 439/5 a p.č. st. 438/4, v katastrálním území 
a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou Kojetín, CETIN, 
Kroměřížská, p.č. 5749, kNN, zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, pilíř 
NN, uzemnění. 
 
9. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/178) 
 
Usn. č. R 326/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatků ke:         
- Smlouvě o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 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; 

- Smlouvě 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 
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sdružením Sousedská beseda, z.s., Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II – Popůvky, jako 
nájemcem; 

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

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

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

- Smlouvě 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;   

- Smlouvě o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 
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. 
 
Usn. č. R 327/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovacího místa ze dne 01.06.2016, ve znění 
pozdějších změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a JF …, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle 
důvodové zprávy tisku R/178. 
 
Usn. č. R 328/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu parkovacího místa ze dne 02.05.2016, ve znění 
pozdějších změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a AP …, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle 
důvodové zprávy tisku R/178. 
 
Usn. č. R 329/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, ze Smlouvy o nájmu uzavřené 
dne 28.01.1994 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a MS …, jako nájemcem, kdy současným pachtýřem je DS …, dohodou 
k 31.05.2019. 
 
Usn. č. R 330/05-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 27 m2, 
a části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, o výměře cca 4 m2, tj. celkem cca 31 m2, v k.ú. 
Kojetín, na ulici Sladovní, 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 331/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, ze Smlouvy o nájmu uzavřené 
dne 08.01.2003 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a LA …, jako nájemcem, dohodou k 31.05.2019. 
 
Usn. č. R 332/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2,  
v k.ú. Kojetín, na ulici Sladovní, 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 333/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku parc. č. 7011, zahrada, a části pozemku parc. č. 6587/1, 
ostatní plocha, ze Smlouvy o pachtu uzavřené dne 21.08.2015 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a VU …, jako 
pachtýřem, dohodou k 31.05.2019. 
 
Usn. č. R 334/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o umístění zařízení mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Nádražní 
č.p. 908, Kojetín I-Město, se sídlem Nádražní 908, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, 
IČ:26785633, jako osoba povinná, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako osoba oprávněná, na umístění kamery v rámci kamerového systému ve 
městě Kojetín na budově domu Nádražní 908, Kojetín, Kojetín I-Město. 
 
10.  Bytové záležitosti 
(tisk R/179) 
 
Usn. č. R 335/05-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 7, vel. 3+1, v domě na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemci JK …, výpovědí ze strany pronajímatele, s tříměsíční výpovědní dobou, 
z důvodu hrubého porušení povinností nájemce bytu. 
 
Usn. č. R 336/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. SZ … 
2. OB … 
3. ZS … 

za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíců, 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. Zrušení komise RM 
(tisk R/180) 
 
Usn. č. R 337/05-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se zapojením města Kojetína do střednědobého plánování sociálních služeb Statutárním 
městem Přerov, které začíná proces KPSS realizovat pro celé území obce s rozšířenou 
působností, 
zrušuje 
k 31.05.2019 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Komisi pro komunitní plánování, 
odvolává 
z funkce předsedu a členy Komise pro komunitní plánování,  
ukládá 
starostovi informovat o této skutečnosti předsedu a členy komise a vyslovit jim poděkování za 
činnost v komisi. 
 
12. Propagace města Kojetína  
(tisk R/181) 
 
Usn. č. R 338/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pro označení materiálů, výrobků a případně jiného majetku v souvislosti s propagací města 
Kojetína, nápis K♥JETÍN s vyobrazením srdce na místě písmena „o“ a to, dle grafického 
manuálu značky města Kojetín, 
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neschvaluje 
užití značky města Kojetín jako oficiálního loga Města Kojetín k použití na písemnostech a 
jiných materiálech vytvořených v samostatné působnosti. 
 
13. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných 

Městem Kojetín 
(tisk R/182) 
 
Usn. č. R 339/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/182. 
 
14. Smlouva o dílo a zplnomocnění k administraci investiční akce „Rekonstrukce 

chodníků Kojetín“ k dotačnímu titulu IROP, výzvy č. 53 
(tisk R/183) 
 
Usn. č. R 340/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků Kojetín“, jejímž předmětem je 
zajištění služeb, souvisejících se zpracováním a podání žádosti o dotaci za účelem získání 
finančních prostředků z dotačního titulu a dále zpracování následných monitorovacích zpráv 
po dobu udržitelnosti projektu. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem Kojetínem, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a příkazníkem, společností BM asistent s.r.o., se 
sídlem ulice Lazecká 7/6, 772 00 Olomouc, IČ: 26796350, zastoupenou Mgr. Davidem 
Linhartem, jednatelem společnosti, s nabídkovou cenou 133 000 Kč bez DPH, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti BM asistent s.r.o, Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc, IČ 26796350, k 
zastupování před úřady, před orgány státní správy a dotační organizací Integrovaného 
regionálního operačního programu, dotčenými v řízením v rámci administrace investiční akce 
„Rekonstrukce chodníků Kojetín“. 
 
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19/2018 na akci „Nové VO Sladovní, Polní, Sadová 

a oprava chodníku na ulici Polní“ 
(tisk R/184) 
 
Usn. č. R 341/05-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.2 smlouvy o dílo č.19/2018 k investiční akci „Nové VO Sladovní, Polní, 
Sadová a oprava chodníku na ulici Polní“, jejímž předmětem je prodloužení termínu dokončení 
realizace stavby, a to z termínu 15.06.2019 na termín 30.09.2019. Dodatek smlouvy je 
uzavírán mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou 
města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti. 
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16. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2018 
(tisk R/185) 
 
Usn. č. R 342/05-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2018. 
 
17. Přerušení provozu MŠ Kojetín v období červenec – srpen 2019 
(tisk R/186) 
 
Usn. č. R 343/05-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace - v termínu od 15.07.2019 
do 11.08.2019. 
 
18. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
19/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. R 344/05-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
- zápis z Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 08.04.2019, 
- zápis z Komise školství RM, ze dne 09.05.2019. 
 
19/B. Nakládání s majetkem města  
 
Usn. č. R 345/05-19 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 24. května 2019 


