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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
USNESENÍ 

 
ze 17. schůze Rady města Kojetína, 

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

 
1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o. 
(tisk R/228) 
 
Usn. č. R 411/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 650.000 Kč, za účelem předfinancování mezinárodního projektu „Days 
of European values, rights and citizenship for everyone“, která bude vrácena do rozpočtu 
zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31.03.2020, 
souhlasí 
s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a 
mládeže Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, jako finanční spoluúčast v mezinárodním projektu 
„Days of European values, rights and citizenship for everyone“, 
souhlasí 
s přijetím dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt „Days of European values, rights 
and citizenship for everyone“ ve výši 25.000 eur Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
souhlasí  
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt „Days of 
European values, rights and citizenship for everyone“, 
předloží 
návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 21.08.2019. 
 
2. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019 
(tisk R/229 a R/229A) 
 
Usn. č. R 412/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v 
tísni ve výši 30 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, 
IČ 70236445, dle důvodové zprávy tisku R/229, 
souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 
10.04.2019 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a 
Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové 
zprávy tisku R/229. 



   2/9 

Usn. č. R 413/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01,  
IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku R/229, 
souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 
30.4.2019 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a 
Náboženskou obcí Církve československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 
752 01, IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku R/229. 
 
Usn. č. R 414/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, z. 
s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku R/229, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a KANOISTIKOU KOJETÍN, z. s., se sídlem Samota 
1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku R/229. 
 
Usn. č. R 415/08-19 
Rada města po projednání 
předloží 
návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 21.08.2019. 
 
Usn. č. R 416/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, dle důvodové zprávy tisku R/229A, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy tisku 
R/229A. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/2019 
(tisk R/230 a R/230A) 
 
Usn. č. R 417/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatření č. 11/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/230, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši    363,30 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 1 963,30 tis. Kč 
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- financování ve výši 1 600,00 tis. Kč 
předloží 
rozpočtové opatření č. 11/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 21.08.2019 
 
Usn. č. R 418/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/230A, kterým dochází 
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje 
rozpočtu. 
 
4. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2019 
(tisk R/231) 
 
Usn. č. R 419/08-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1-6/2019, včetně informace o plnění rozpočtu 
k 31.07.2019 a o stavu pohledávek k 30.6.2019, dle tisku R/231, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1.pol.2019, dle přílohy 
tisku R/231. 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/232) 
 
Usn. č. R 420/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s prodejem 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, BM…, 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, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 09/2019. 
 
Usn. č. R 421/08-19 
Rada města po projednání 
 
bere na vědomí  
nabídku EP… a  
nesouhlasí  
s koupí spoluvlastnického podílu id. ½, pozemku p.č. 6601/2 orná půda o výměře 933m2 a 
spoluvlastnického podílu id. ½, pozemku p.č. 5777/107 vodní plocha o výměře 14m2, 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2238, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.  
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Usn. č. R 422/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022779/VB/2 mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „povinná“ a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená 
společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, Velká Bystřice jako strana 
„oprávněná“. Pozemek p.č. 5752/1 ostatní plocha-ostatní komunikace, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen zařízením distribuční soustavy, a 
to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 423/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako budoucí „Povinný“ a společností cyrilek.net z.s., 
Spáčilova 3194/38, Kroměříž. Pozemky p.č. 211/9, 211/1, 211/3, 211/7, 200, 5717/1, 204/1, 
5718/1, 5758/1, 152/7, 151/5, 148/3, 2813/43, 5758/2, 5757/3, 5759/1, 5759/7, 5770/13, 
5754/7, 5754/5, 5755, 5754/3,  a 633/1, vše v katastrálním území Kojetín, v obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny umístěním podzemních chrániček HDPE trubek 
s optickými kabely za účelem poskytování služeb veřejné komunikační sítě, na dobu určitou, 
a to na dobu existence stavby. 
 
Usn. č. R 424/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a innogy Energie s.r.o., Limuzínská 3135/12, 
Praha 10-Strašnice pro odběrné místo Kroměřížská 202, Kojetín, místo spotřeby 9300011363 
a Sladovní 1309, Kojetín, místo spotřeby 9300026394 na období dodávky od 01.01.2020 do 
31.12. 2021. 
 
6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk R/233) 
 
Usn. č. R 425/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí   
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,   
souhlasí   
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/19 mezi Českou spořitelnou 
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku R/233, 
předloží  
návrh na uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/19, ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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7. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/235) 
 
Usn. č. R 426/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem parkovacího místa č.5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín 
I – Město, MK…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 550 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla v provozuschopném stavu, 
motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 427/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 14.10.2015 mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – město, jako pronajímatelem, a 
JH…, výpovědí danou pronajímatelem z důvodu ukončení nájmu bytu, ke kterému je toto 
parkovací místo přiřazeno. 
 
Usn. č. R 428/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, novému nájemci bytu č. A4, Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve od 23.09.2019, výši 
měsíčního nájemného 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, motorové vozidlo musí být v provozuschopném stavu a nesmí mít 
instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 429/08-19 
Rada města po projednání 
neschvaluje 
provedení změny ve Smlouvě o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 01.04.2016, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I 
– Město, jako pronajímatelem, a JP…, jako nájemcem parkovacího místa č. 27 v garážovém 
stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, dle podané žádosti nájemce. 
 
Usn. č. R 430/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem nemovité věci – části pozemku parc. č. st. 1281, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře cca 1 420 m2, jehož součástí je budova kulturního domu (sokolovny) č.p. 1033, na 
náměstí Republiky, Kojetín, Kojetín I – Město, se všemi jejími součástmi, příslušenstvím a 
vybavením, kromě nebytových prostor kotelny, situovaných ve sklepních prostorách budovy, 
společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I -Město, 
IČ:064608727, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, s účinností od data povolení užívání 
stavby – zkušební provoz, výši nájemného 12 000 Kč/rok + DPH v platné základní sazbě, za 
účelem využití především jako kulturní zařízení města za účelem kulturního a společenského 
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vyžití občanů, zájmovou činnost kroužků, spolků a klubů, konání společenských, případně i 
sportovních akcí, včetně poskytování souvisejících služeb, dále ke komerčním účelům, které 
jsou v souladu se záměrem využití objektu jako kulturního zařízení města. 
 
Usn. č. R 431/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 05.12.2012, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
jako pronajímatelem, a společností Technis Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako nájemcem, ve znění dle příloha č. 3 tisku R/235. 
 
8.   Bytové záležitosti 
(tisk R/236 a R/236A) 
 
Usn. č. R 432/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. A4, vel. 3+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
LJ…, výměnou za byt č. E4, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek 
nájmu na dobu určitou 1 roku, nejdříve od 01.09.2019, výši nájemného 47,09 Kč/m2/měsíc + 
úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů, které jsou 
v majetku Města Kojetína a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
a 
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. E4, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, s nájemcem 
LJ…, dohodu k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu č. A4, Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město.  
 
Usn. č. R 433/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. E3, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, po uplynutí sjednané doby nájmu, JV…, za podmínek nájmu na dobu určitou 
3 měsíce s účinností od 05.08.2019, ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o nájmu bytu ze 
dne 05.08.2015, ve znění pozdějších dodatků a změn, zůstávají v platnosti.  
     
Usn. č. R 434/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 10, vel. 1+1, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. JB…, výměnou za byt č. 9, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín 
I – Město, 

2. AB…, 
3. AP …, 
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za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, 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,  
a  

schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 9, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, 
Kojetín I – Město, s nájemcem JB…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu 
č. 10, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I – Město.   
 
9. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/239)  
 
Usn. č. R 435/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p. o., na rok 2019, dle důvodové zprávy tisku 
R/239. 
 
10.   Informace o průběhu zpracování územního plánu města 
(tisk R/234) 
 
Usn. č. R 436/08-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s informací o průběhu zpracování územního plánu Města Kojetína, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 21.08.2019. 
 
11.   Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Dětské hřiště JIH“ 
(tisk R/238) 
 
Usn. č. R 437/08-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo 2018-6, ze dne 17.1.2018 na vybudování stavby 
„Dětské hřiště JIH“ (dále „dílo“). Předmětem dodatku č. 3 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 
zabezpečení dětského hřiště pořízením optického rozvodu a kamer, doplněním hracího prvku 
a odpadkových košů za cenu ve výši 174 894,50,- Kč bez DPH. 
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12. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/237) 
 
Usn. č. R 438/08-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Rady města Kojetína k 21.08.2019. 

 
13.  Revokace usnesení a schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

„Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/240) 
 
Usn. č. R 439/08-19 
Rada města po projednání 
revokuje 
usnesení Rady města Kojetína číslo R 409/08-19, ze dne 02.08.2019, 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Biocentrum Kojetín“, jejímž předmětem je realizace 
uvedeného díla. Smlouva je uzavírána 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, zastoupenou Ing. Vlastimilem 
Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 22 950 410,79 Kč bez DPH. Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
14.   Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
14/A. Zápis z jednání komise RM 
 
Usn. č. R 440/08-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis z Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 24.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
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V Kojetíně 22. srpna 2019 


