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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
USNESENÍ 

 
z 12. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 11. června 2019, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 
1. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2019  
(tisk R/187) 
 
Usn. č. R 346/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2019, mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako „zadavatelem“ a firmou OL 
AUDITING, s.r.o., Tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, jako „zhotovitelem “ za celkovou cenu 
65.000, Kč + DPH. 
 
2. Navýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p.o. 
(tisk R/188) 
 
Usn. č. R 347/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s navýšením příspěvku na provoz na rok 2019 příspěvkové organizaci Městské kulturní 
středisko, Kojetín, IČ 00368903 ve výši 700 tis. Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a 
důvodové zprávy tisku R/188, 
souhlasí 
s navýšením dílčího závazného ukazatele Městskému kulturnímu středisku, Kojetín, IČ 
00368903 o částku 700 tis. Kč – mzdové náklady hrazené z provozního příspěvku od 
zřizovatele (účtová skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy tisku 
R/188, 
předloží 
k projednání a ke schválení Zastupitelstvu města dne 11.06.2019. 
 
3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, p.o. 
(tisk R/189) 
 
Usn. č. R 348/06-19 
Rada města po projednání 
povoluje 
Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, p.o., převod finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč 
z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/189, 
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ukládá 
Základní škole Kojetín, nám Míru 83, p.o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 150 tis. Kč, dle důvodové zprávy tisku R/189, 
souhlasí 
s provedením renovace učebny a nákupem nového stínění v Základní škole Kojetín, nám. Míru 
83, p.o., dle žádosti ZŠ a důvodové zprávy tisku R/189, z rozpočtu města Kojetína v roce 2019. 
 
4. Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. 

do projektu kraje 
(tisk R/190) 
 
Usn. č. R 349/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se zapojením Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., do projektu kraje 
financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 
s finančním příspěvkem. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2019 
(tisk R/191 a R/191A) 
 
Usn. č. R 350/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 8/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/191, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  3 851,11 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  3 851,11 tis. Kč 

 
předloží 
rozpočtové opatření č. 8/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 11.06.2019. 
 
Usn. č. R 351/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/191 A, kterým dochází 
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje 
rozpočtu. 
 
6. Prodej pozemků na ul. Padlých hrdinů firmě Accolade, s.r.o. 
(tisk R/192) 
 
Usn. č. R 352/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s prodejem 
- pozemku parc. č. 1302, o výměře 2.769 m2 
- pozemku parc. č. 1331, o výměře 279 m2 
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- pozemku parc. č. 5732/1, o výměře 426 m2 
- 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“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 
6.720.886,- Kč + DPH a za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tisku R/192, 
předloží  
návrh ke schválení zastupitelstvu města. 
 
7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/193, R/193A a R/193B) 
 
Usn. č. R 353/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s prodejem 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 vlastníkům 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  
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  
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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, 

předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2019. 
 
Usn. č. R 354/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.  5770/7 ostatní plocha o výměře cca 
195m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za 
kupní cenu 450 Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN. 
 
Usn. č. R 355/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako „oprávněný“ a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 
1191/40a, Olomouc-Hodolany, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, Lipenská 120, Olomouc jako „povinný“. Pozemek p.č. 5682/2, v katastrálním území 
Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen provozováním podzemní liniové stavby 
optického kabelu, a to na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 356/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900100335_1/VB mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „povinný“ a společností GasNet, s.r.o. 
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se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem v zastoupení GridServices, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno jako „oprávněný“ a KG …, jako „investor“. Pozemek p.č. 
707, ostatní plocha – ostatní komunikace, který se nachází 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 právem zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení a právem vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to na dobu 
neurčitou. 
 
Usn. č. R 357/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
prominutí pohledávky ve výši 19.666,44 Kč, kterou eviduje Město Kojetín za společností Agro-
družstvo MORAVA, se sídlem Komenského náměstí 1052, Kojetín, IČ 47676159 z titulu 
Smlouvy o dodávce tepelné energie ze dne 29.5.2014, dle důvodové zprávy k tisku R/193A. 
 
Usn. č. R 358/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
8006644/VB 08, „Kojetín, PR-3211 – Sladovní, obnova DTS, VN29“ 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 
Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo louky 126, Místek, Frýdek – Místek jako „Budoucí 
oprávněná“. Pozemky p.č. 5715/3 a p.č. 211/1, oba ostatní plocha, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou zařízení distribuční 
soustavy – podzemního elektrického vedení VN 22kV. 
 
Usn. č. R 359/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Vlastník – budoucí povinná“ a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, zastoupená společností 
Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 jako „CETIN-budoucí oprávněná“. Pozemek 
p.č. 5750, 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 16010-052608 VPIC Kojetín-Blanská-rekonstrukce umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné sítě. 
 
8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/194) 
 
Usn. č. R 360/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pacht 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, DK …, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 15 Kč/m2/rok, za 
účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.  
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Usn. č. R 361/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 90 m2, v k.ú. Kojetín, na ulici 
Sladovní, MB …, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 10 Kč/m2/rok, za 
účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.  
 
Usn. č. R 362/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení Dohody o provozování a údržbě požární nádrže po dobu letní sezóny uzavřené dne 
30.06.1997 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
vlastníkem, a TJ Sokol Kovalovice z.s., jako provozovatelem, dohodou k 12.06.2019.  
 
9. Bytové záležitosti 
(tisk R/195) 
 
Usn. č. R 363/06-19 
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 01.07.2019 do 30.09.2019, výši smluvního měsíčního nájemného 3 500 Kč + zálohy 
na služby spojené s nájmem bytu, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti. 
 
10.  Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/196) 
 
Usn. č. R 364/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru AP … , ve výši 3.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených 
s její účastí na Mistrovství Evropy v Radiovém orientačním běhu, konaném ve dnech 02. – 
08.09.2019 ve Slovinské Rogle. 
 
11. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/197) 
 
Usn. č. R 365/06-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
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12.  Pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka 
(tisk R/198) 
 
Usn. č. R 366/06-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o jmenování Města Kojetína veřejným opatrovníkem FD, 
ruší  
s účinností od 12.6.2019 pověření výkonem opatrovnictví JH, AM, PV, MS, DD, MM, PK, ZS, 
ML a SV LJ, 
ruší  
s účinností od 12.6.2019 pověření výkonem opatrovnictví MK AS, 
pověřuje 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 4. dubna 2019, č.j. 36 
Nc 9005/2018-73, kterým soud jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem FD …, referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví  sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 1. června 2017, č.j. 0 
Nc 23025/2016-50, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem MS …,referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 3. května 2017, č.j. 0 
Nc 23045/2015-143, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem DD … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
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 … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 3.5.2018,  
č.j. P 199/2013-251, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem JH … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 14.12.2016,  
č.j. P 130/2010-115, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem PV …  referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 18.6.2015,  
č.j. P 181/2010-126, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem AM … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 18. 7.2018, č.j. 0 P 
373/2006-143, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem ML … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
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Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 13.7. 2018, č.j. 39 Nc 
6007/2017-79, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem PK … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnicí odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
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 … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
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 … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín, 
na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 26. září 2018, č.j. P 
182/2002-148, kterým soud jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, opatrovníkem MK … referenta sociálních věcí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ 
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, 
školství a kultury MěÚ Kojetín. 
 
13.  Organizační opatření na MěÚ Kojetín 
(tisk R/199) 
 
Usn. č. R 367/06-19 
Rada města po projednání 
stanovuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců Města Kojetína 
v Městském úřadu Kojetín na 28, 
schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského úřadu Kojetín, včetně jeho 
5 příloh, 
stanovuje 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozdělení pravomocí v Městském úřadu dle 
organizačního řádu. 
 
14.  Plán rozvoje sportu města Kojetína do roku 2023 
(tisk R/200) 
 
Usn. č. R 368/06-19 
Rada města po projednání 
doporučuje  
Zastupitelstvu města Kojetína schválit Plán rozvoje sportu města Kojetína do roku 2023. 
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15.  Návrh na vyplacení odměny ředitelce ZŠ 
(tisk R/201) 
 
Usn. č. R 369/06-19 
Rada města po projednání 
vyslovuje 
poděkování a uznání Mgr. Olze Odehnalové, ředitelce Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 za dlouholetou práci ve funkci ředitelky základní školy, 
schvaluje 
vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 dle tisku R/201. 
 
16.  Dodatek č. 5 ke smlouvě na programové vybavení VERA Radnice 
(tisk R/202) 
 
Usn. č. R 370/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.5 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře 
provozu Programového vybavení VERA Radnice, číslo SWRp/13/65, mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem 
VERA, spol. s.r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. 
Jiřím Matouškem, na rozšíření předmětu pronájmu programového vybavení VERA Radnice a 
udělení licence k užití agend, jimiž se navyšuje roční nájem o 58 880 Kč bez DPH. 
 
17.  Deklarace kulturního cestovního ruchu 
(tisk R/203) 
 
Usn. č. R 371/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
účast Města Kojetína, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města na projektu kulturního 
cestovního ruchu – Word Heritage Journeys of the European Union, který realizuje 
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži ve spolupráci s National Geographic a UNESCO 
a je spolufinancován Evropskou unií. 
 
18.  Smlouva o dílo na akci „Výměna akustických podhledů a LED světel v učebně ZŠ 

náměstí Míru v Kojetíně“ 
(tisk R/204) 
 
Usn. č. R 372/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna termatexových akustických podhledů a LED 
světel v učebně č. 23 v objektu ZŠ náměstí Míru v Kojetíně.“ 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 
Oldřichem Vaculíkem, IČ: 88916944, ul. Kroměřížská 132, 752 01 Kojetín, za nabídkovou 
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cenu 95 406,44 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 
 
19.   Smlouva o dílo na akci „Předlažba chodníku MŠ Hanusíkova“ v Kojetíně 
(tisk R/205) 
 
Usn. č. R 373/06-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo akci „Předlažba chodníku 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 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 129 986,49 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
20. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
21/A. Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. R 374/06-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis z Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 13.05.2019. 
 
21/B. Přijetí účelové neinvestiční dotace 
 
Usn. č. R 375/06-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s přijetím účelové neinvestiční dotace Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., ve výši 33 000 Kč 
na částečnou úhradu výdajů na Teambuilding pro instruktory a dobrovolníky DDM Kojetín, 
z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019 v rámci Programu na podporu práce s dětmi a 
mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019, dle žádosti příspěvkové organizace, 
souhlasí  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Domem dětí a mládeže Kojetín, 
p. o., IČO 70236356 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc 
779 00, IČO 60609460, jako „poskytovatelem“, dle žádosti příspěvkové organizace. 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 17. června 2019 


