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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 
 

USNESENÍ 
 

z 15. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 17. července 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2019 
(tisk R/208) 
 
Usn. č. R 379/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 10/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/208, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  235,82 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  235,82 tis. Kč 

 
2. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/209) 
 
Usn. č. R 380/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p. o., na rok 2019, dle důvodové zprávy tisku 
R/209, 
povoluje 
Školní jídelně Kojetín, p.o., převod finančních prostředků ve výši 33 033 Kč z rezervního fondu 
do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/209, 
souhlasí 
s použitím finančních prostředků z fondu investic Školní jídelny Kojetín, p.o., ve výši  
33 033 Kč na pořízení majetku, dle důvodové zprávy tisku R/209. 
 
3. Nakládání s majetkem města – pronájmy  
(tisk R/210) 
 
Usn. č. R 381/07-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se zpětvzetím výpovědi nájmu prostor sloužících k podnikání užívaných v souladu se 
Smlouvou o nájmu uzavřené dne 25.01.2012, ve znění pozdějších dodatků, podané nájemcem  
VK … a  



   2/8 

schvaluje 
trvání nájemního vztahu 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. 
 
Usn. č. R 382/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
odsouhlasení nových Ceníků prací roku 2019 ke Smlouvě o dílo č. 99/2004 uzavřené dne 
08.04.2004 mezi společností VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Pivovarská 542, 686 01 
Uherské Hradiště, Jarošov, IČ:44962185, jako zhotovitelem, a Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění pozdějších dodatků,  na provádění sjednaných 
služeb souvisejících s údržbou výtahu v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I -Město, 
a na ulici Stanislava Masara 1355, Kojetín, Kojetín I -Město, a ke Smlouvě o dílo č. 50a/2010 
uzavřené dne 23.11.2010 mezi společností VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Pivovarská 
542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov, IČ:44962185, jako zhotovitelem, a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, ve znění pozdějších dodatků, na provádění 
sjednaných služeb souvisejících s údržbou výtahu v objektu na ulici 6. května 1373, Kojetín, 
Kojetín I -Město. 
 
Usn. č. R 383/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
ukončení nájmu parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 01.10.2011, výpovědí podanou 
nájemci MMM … 
 
Usn. č. R 384/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
minimální výši měsíčního nájemného za pronájem parkovacího místa v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 524 Kč + DPH v platné základní sazbě při 
parkování jednoho vozidla na parkovacím místě a 772 Kč + DPH v platné základní sazbě při 
parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě. 
 
Usn. č. R 385/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č.5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního 
nájemného min. 524 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na 
parkovacím místě a min. 772 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 
1 parkovacím místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG, a v případě, že 
nájemce bytu k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o pronájem tohoto 
parkovacího místa, bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu ukončena.   
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4. Bytové záležitosti 
(tisk R/211) 
 
Usn. č. R 386/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení bytu č. 1, vel. 1+1, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I – Město, z bytového fondu 
Města Kojetín dle důvodové zprávy tisku R/211. 
 
Usn. č. R 387/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – v úplném znění dle provedených změn 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, 
a JB …, jako nájemcem, dle důvodové zprávy tisku R/211. 
 
Usn. č. R 388/07-19 
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 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
5. Uzavření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních prázdnin 
(tisk R/212) 
 
Usn. č. R 389/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních prázdnin, 
a to od 15. července do 9. srpna 2019. 
 
6. ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
(tisk R/213) 
 
Usn. č. R 390/07-19 
Rada města po projednání 
stanoví  
s účinností od 01.08.2019 plat řediteli Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, dle tisku 
R/213, 
ukládá 
vedoucí odboru VVŠK zaslat na Krajskému úřadu Olomouckého kraje žádost o změnu zápisu 
v rejstříku škol. 
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7. Spolupráce a připojení se k distribuci Seniorské obálky 
(tisk R/214) 
 
Usn. č. R 391/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
spolupráci Města Kojetín s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 
Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuce Seniorské obálky pro občany 
města Kojetína a jeho místních částí,  
pověřuje 
starostu města Ing. Leoše Ptáčka převzetím záštity nad osvětovou kampaní spolupráce 
v distribuci Seniorské obálky. 
 
8. Organizační zajištění Kojetínských hodů 2019 a Kojetínského kulturního léta 2019 
(tisk R/215) 
 
Usn. č. R 392/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
organizační zajištění akce Kojetínské hody 2019 a Kojetínské kulturní léto 2019. 
 
9.   Změny v komisi školství 
(tisk R/220) 
 
Usn. č. R 393/07-19 
Rada města po projednání 
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
odvolává 
k 31.07.2019 členku Komise školství RM, Mgr. Olgu Odehnalovou, 
jmenuje 
od 01.08.2019 členem Komise školství RM, Mgr. Jiřího Isakidise, 
ukládá 
starostovi informovat o této skutečnosti předsedu komise a vyslovit odvolané člence 
poděkování za činnost v komisi. 
 
10.  Závěrečné hodnocení divadelní přehlídky 
(tisk R/221) 
 
Usn. č. R 394/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
závěrečné hodnocení akce 27. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů „Divadelní 
Kojetín-Křenovice 2019“. 
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11. Darovací smlouva na projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů, včetně obalové složky, na území Olomouckého kraje 

(tisk R/216) 
 
Usn. č. R 395/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Darovací smlouvy na projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně obalové složky na území Olomouckého kraje“ (dále „smlouvy“). 
Předmětem smlouvy, která je uzavírána mezi dárcem Olomouckým krajem, se sídlem 
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Ing. Milanem 
Klimešem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje pověřeným k podpisu na základě 
usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/67/26/2019 ze dne 17.06.2019 a obdarovaným 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města, je bezplatné převedení 
vlastnického práva k movitým věcem, což je 8 nádob na plast a 2 nádoby na kovy o objemu 
240 l. Hodnota daru činí 6333,- Kč (bez DPH) k účelu využití – rozvoji tříděného sběru 
komunálního odpadu na koupališti provozované obdarovaným.  
 
12.  Podání žaloby na zaplacení slevy z díla vůči DACH systém s.r.o. 
(tisk R/217) 
 
Usn. č. R 396/07-19 
Rada města po projednání 

schvaluje 
podání žaloby na zaplacení slevy z díla včetně úroků z prodlení a nákladů řízení vůči 
společnosti DACH SYSTÉM, s.r.o. k Okresnímu soudu v Olomouci, Tř. Svobody 16, 779 00 
Olomouc. Požadovaná sleva z díla činí 267 379 Kč a náklady řízení 39 740 Kč, výše úroků 
z prodlení bude vyčíslena dle skutečné doby prodlení. Právním zástupcem Města Kojetína při 
podání žaloby je JUDr. Jiří Talášek, Ječmínkova 494, 768 11 Chropyně. 
 
13.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště JIH“ 
(tisk R/218) 
 
Usn. č. R 397/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo 2018-6, ze dne 17.1.2018 na vybudování stavby 
„Dětské hřiště JIH“ (dále „dílo“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, který 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 
TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou – ředitelem a prokuristou společnosti je 
realizace víceprací souvisejících se zabezpečení hřiště za cenu ve výši 350 882,76 Kč bez 
DPH a dále změna termínu dokončení do 31.08.2019, nejpozději však do 30.06.2020. 
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14. Smlouvy o dílo „Rekonstrukce bytových jednotek č. 7 a 20 v objektu DPS Dr. E. 
Beneše v Kojetíně“ 

(tisk R/219) 
 
Usn. č. R 398/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 7. v objektu DPS 
E. Beneše 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 225 568 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
Usn. č. R 399/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 20. v objektu DPS 
E. Beneše 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 212 068 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“ 
(tisk R/222) 
 
Usn. č. R 400/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 2. smlouvy o dílo č. 2018/77, na akci „Rekonstrukce objektu KD 
v Kojetíně“, jehož předmětem je schválení změny termínu dokončení stavby. 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. Termín dokončení stavebních 
prací na výše uvedené investiční akci se mění z 455 kalendářních dní od předání staveniště 
(30.04.2018) na 488 kalendářních dní od předání staveniště (do 31.08.2019) v případě 
dokončení vnitřních prostor objektu i v případě řádného dokončení celé stavby.  
 
16. Výběr dodavatele výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a 

uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/223) 
 
Usn. č. R 401/07-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
výběr dodavatele AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, se sídlem Kapusty 291/27, 
690 06 Břeclav, k výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v rámci stavby Biocentrum Kojetín. 
Dodavatel je vybírán na základě doporučení hodnotící komise jako ekonomicky nejvýhodnější 
nabídka z nabídek přijatých v rámci výběrového řízení ze dne 16.07.2019, 
schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy o výkonu Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, se sídlem Kapusty 291/27, 
690 06 Břeclav, k výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v rámci investiční akce „Biocentrum 
Kojetín“, mezi příkazcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I - Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a 
příkazníkem AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, se sídlem Kapusty 291/27, 690 
06 Břeclav, zastoupenou jednatelem  Ing. Milanem Bartolšicem za nabídkovou cenu 17 500 
Kč bez DPH/měsíc (TDS – 11 500 Kč měsíčně bez DPH, BOZP – 6 000 Kč měsíčně bez DPH) 
a jednorázové vypracování zprávy na Oblastní inspektorát práce (dále jen OIP) – 4 000 Kč 
bez DPH. Předpokládaná doba realizace stavby je 17 měsíců. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. Čerpání ceny výkonu uvedené 
činnosti v jednotlivých letech realizace stavby bude vždy v souladu s alokací finančních 
prostředků stanovené platným a aktuálním rozhodnutím o přidělení dotace z 11531- 
Operačního programu životního prostředí 2014-2020, vydaným Ministerstvem životního 
prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10. 
 
17. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
18/A. Návrh na vyřazení dle HIK 
 
Usn. č. R 402/07-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 

- vyřazení majetku – stavby, budovy (účet 021), terénní úpravy hřiště Nová ulice, 
likvidací, v důsledku nové stavby, 

- vyřazení finanční nedobytné pohledávky po zemřelém, ve výši 3.373 Kč,  
dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 17.06.2019. 
 
18/B. Anonymní dopis nespokojených občanů Kojetína  
 
Usn. č. R 403/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
anonymní dopisy občanů Kojetína ze dne 26.06.2019 a 09.07.2019 k problematickému soužití 
občanů ve městě Kojetíně. 
 
18/C. Petice občanů místní části Kojetín III-Kovalovice 
 
Usn. č. R 404/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
petici občanů z Kojetína, Kojetína III-Kovalovice, ze dne 03.07.2019, s žádostí o vyhlášení 
místa ve městě Kojetíně, se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, 
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pověřuje  
starostu města Kojetína, ve spolupráci s tajemníkem Městského úřadu Kojetín, zabývat se i 
nadále výše uvedenou peticí občanů Kojetína, Kojetína III-Kovalovice k problematice opatření 
obecné povahy 
 
Usn. č. R 405/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
petici občanů z Kojetína, Kojetína III-Kovalovice, ze dne 03.07.2019, za znovu otevření 
prodejny a hostince v místní části Kovalovice,  
pověřuje  
starostu města Kojetína seznámit občany z Kojetína, Kojetína III-Kovalovice, se stanoviskem 
RM k uvedené petici.  
 
18/D.  Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. R 406/07-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 10.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 23. července 2019 


