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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

USNESENÍ 
 

ze 14. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 12. července 2019 v 09:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
1. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/207) 
 
Usn. č. R 377/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem části pozemku parc. č. 372/10, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 422 m2, 
části pozemku parc. č. 373/1, trvalý travní porost, o výměře 554 m2, části pozemku parc. č. 
4455/2, trvalý travní porost, o výměře 846 m2, části pozemku parc. č. 4448/4, trvalý travní 
porost, o výměře 162 m2, a části pozemku parc. č. 4455/1, trvalý travní porost, o výměře cca 
452 m2, včetně na nich postavených staveb a zařízení kempu, sestávající se z: 11x chatka o 
rozměrech 3,5 x 6,0 m, 1x objekt zázemí o rozměrech 3,5 x 10,0 m, včetně všech součástí a 
příslušenství, společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 64608727, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši nájemného 
50.000 Kč/rok + DPH v platné základní sazbě, za účelem využití – provozování rekreačního a 
ubytovacího zařízení.   
 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Modernizace a rozšíření multifunkčního 

plážového sportoviště v Kojetíně“ č. 2018/49, ze dne 29.03.2018 
(tisk R/207A) 
 
Usn. č. R 378/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 3. smlouvy o dílo č. 2018/49, na akci „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“, jehož předmětem je schválení realizace 
méněprací a víceprací na stavbě, 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 jednatelem Michalem Peterkou, za nabídkovou cenu 1.276.589,55 Kč bez DPH.  
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 12. července 2019 


