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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
USNESENÍ 

 
z 19. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 10. září 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk R/242) 
 
Usn. č. R 442/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 
2. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/243) 
 
Usn. č. R 443/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.09.2019. 
 
3. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetína a příspěvkových 

organizací zřízených městem, za rok 2019 
(tisk R/244) 
 
Usn. č. R 444/09-19 
Rada města po projednání 
zřizuje  
- hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 01.10.2019 do 30.09.2020 
- inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2019, 
jmenuje 
předsedu HIK Miloslav Oulehla, místostarosta 
členy HIK Ing. Leoš Ptáček, starosta 

 Bc. Jiří Stav, tajemník 
 Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odb. VVŠK) 
 Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO) 
 Ing. Petr Flora (vedoucí odb. VŽPD), 

předsedy a členy IK dle přílohy tisku č. R/244, 
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stanovuje 
Plán inventur za rok 2019, dle přílohy tisku č. R/244, 
ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, MěDDM, MŠ, ŠJ, MěKS, 
CSS)  

a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2019 Plán inventur za rok 2019 
b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 20.01.2020 úplný přehled majetku 

svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření, včetně podrobného 
seznamu svěřeného majetku a majetku užívaného na základě smluvního vztahu  

c) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 27.01.2020 závěrečnou zprávu o 
provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2019. 

 
4. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2020 
(tisk R/245) 
 
Usn. č. R 445/09-19 
Rada města po projednání 
zřizuje  
Komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2020, 
jmenuje  
předsedu komise:  starosta města - Ing. Leoš Ptáček,  
členy komise:  místostarosta města – Miloslav Oulehla,  

člen rady města – Leoš Ptáček, 
tajemník - Bc. Jiří Stav 
správce rozpočtu – Ing. Kateřina Vašková 
vedoucí FO – Ing. Hana Večeřová, MSc. 
vedoucí odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová 
vedoucí odboru VŽPD – Ing. Petr Flora 
investiční technik – Rudolf Drtina, 

ukládá  
výše uvedené komisi předložit I. verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2020 na jednání 
rady města v 11/2019, 
ukládá 
ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv. Čecha, ZŠ nám. Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS) 
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 18.10.2019 Návrh rozpočtu p.o. na rok 2020, 
Požadavky na finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele na rok 2020 (příspěvek p.o.), Plán 
oprav a investic k čerpání z investičního fondu p.o. a provozního příspěvku, Návrhy na opravy 
majetku a investice z rozpočtu zřizovatele, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu p.o. na roky 
2021-2022 
 
5. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019 
(tisk R/246) 
 
Usn. č. R 446/09-19 
Rada města po projednání 
nesouhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 1 200 000 Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, 
z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku R/246, 
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souhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 80 000 Kč žadateli Základní umělecká škola, 
Kojetín, Hanusíkova 197, 752 01 Kojetín, IČ 60782170, dle důvodové zprávy tisku R/246, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní uměleckou školou, Kojetín, Hanusíkova 197, 
752 01 Kojetín, IČ 60782170, dle důvodové zprávy tisku R/246, 
předloží 
návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 10.09.2019. 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2019 
(tisk R/247) 
 
Usn. č. R 447/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatření č. 13/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/247, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 
- nové příjmy ve výši 528,36 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 528,36 tis. Kč 
 
předloží 
rozpočtové opatření č. 13/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 10.09.2019 
 
7. Návrh dohody akcionářů VaK a.s. o společné strategii do roku 2029 
(tisk R/248) 
 
Usn. č. R 448/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí   
s Dohodou o společné strategii měst a obcí, ve znění dle přílohy tisku R/248, kterou se největší 
akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-
Město, 75002 Přerov, kteří mají zastoupení v orgánech společnosti, zavazují zejména 
zachovat současnou podobu společnosti a zabránit v budoucnu prodeji akcií, které jsou 
v držení obcí.  Dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města. 
 
8.   Informace o možnosti vstupu a majetkové účasti Města Kojetína v Servisní 

společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. 
(tisk R/249) 
 
Usn. č. R 449/09-19 
Rada města po projednání 
nesouhlasí  
s účastí a majetkovým vstupem Města Kojetína, se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín I-
Město, Kojetín, IČ 00301370 do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje 
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a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088,   
předloží  
k projednání zastupitelstvu města. 
 
9.  Souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Mateřské školy 

Kojetín, p.o. 
(tisk R/250)  
 
Usn. č. R 450/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s použitím fondu investic Mateřské školy Kojetín, p. o., k navýšení peněžních prostředků 
určených na financování údržby a opravy majetku, dle důvodové zprávy a tisku R/250. 
 
10.   Nakládání s majetkem města 
(tisk R/251 a R/251A) 
 
Usn. č. R 451/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/OPR/4538/2019-OPRM k pozemkům parc. č. 651/1, ostatní 
plocha-manipulační plocha o výměře 225m2  a parc. č. 7187, ostatní plocha-jiná plocha o 
výměře 251m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, oba zapsané na listu vlastnictví 
60000, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
včetně zavazujících a omezujících podmínek a sankčních ujednání  uvedených v čl. IV. a 
zřízení věcného práva uvedeného v čl. V. smlouvy, 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“,  
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 09/2019. 
 
Usn. č. R 452/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
žádost spol. Magarent s.r.o., Štefánikova 136/66, 61200 Brno, zastoupené panem Marianem 
Gávelem, o odkoupení areálu bývalého SOU Kojetín a   
nesouhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje pozemků a staveb bývalého SOU Křenovská č.p. 676, které 
jsou ve vlastnictví Města Kojetín. 
 
Usn. č. R 453/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „budoucí povinný“ a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 
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04084063, zastoupená společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4, jako „budoucí oprávněný“. Pozemky p.č. 439/5 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 
5749 ostatní plocha, které se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, budou dotčeny stavbou č. SAP: 16010-049618 položením telekomunikační přípojky 
s novým telekomunikačním rozvaděčem, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 454/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8004831/VB/64 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, jako strana 
„oprávněná“. Pozemky p.č. 256/3, p.č. 270/2, p.č. 270/3, p.č. 272/6, p.č. 281/1, p.č. 4228/3, 
p.č. 4233/9, p.č. 5704/2, p.č. 5704/3, p.č. 5705, p.č. 5715/2, p.č. 5715/3, p.č. 5760/1, p.č. 
5760/2 a p.č. 7262, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou 
dotčeny zařízením distribuční soustavy, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 455/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučeného pracoviště 
Kroměříž, Riegrovo náměstí 3228/22, 767 01 Kroměříž o vyjádření k záměru převodu 
pozemku p.č. 1298, v katastrálním území Zlobice, obci Zlobice a  
ukládá  
finančnímu odboru sdělit, že Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako vlastník sousedních pozemků, nemá zájem o získání podílu id. ½ pozemku p.č. 1298, 
v k.ú. Zlobice do svého vlastnictví. 
 
11.  Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/258 a R/258A) 
 
Usn. č. R 456/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 14 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci bytu č. A4, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, LJ, za 
podmínek nájmu na dobu neurčitou, 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 457/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu parkovacího místa č. 10 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – město, ze Smlouvy o nájmu ze dne 07.08.2006, ve znění pozdějších 
dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – 
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Město, jako pronajímatelem, a LJ …, jako nájemcem, dohodou k datu nabytí účinnosti smlouvy 
o nájmu parkovacího místa č. 14. 
 
Usn. č. R 458/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 230/5, orná půda, o výměře 226 m2, v k.ú. 
Popůvky u Kojetína, parc. č. 5198/10, orná půda, o výměře 256 m2, parc. č. 5198/17, orná 
půda, o výměře 443 m2, parc. č. 5198/45, orná půda, o výměře 172 m2, parc. č. 5384/4, orná 
půda, o výměře 1351 m2, parc. č. 5384/5, orná půda, o výměře 262 m2, parc. č. 5500/53, orná 
půda, o výměře 481 m2, parc. č. 5500/91, orná půda, o výměře 698 m2, parc. č. 5561/1, trvalý 
travní porost, o výměře 626 m2, parc. č. 5561/23, trvalý travní porost, o výměře 184 m2, parc. 
č. 5587/91, orná půda, o výměře 9110 m2, v k.ú. Kojetín, za podmínek pachtu na dobu 
neurčitou, nejdříve od 01.11.2019, výši pachtovného minimálně 8 535 Kč/ha/rok u orné půdy 
a minimálně 2 633 Kč/ha/rok u trvalých travních porostů, za účelem zemědělského 
obhospodařování. 
 
Usn. č. R 459/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 21.01.2004, ve znění pozdějších 
dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
půjčitelem, a Domem dětí a mládeže Kojetín, příspěvkovou organizací, Svatopluka Čecha 586, 
Kojetín, IČ:70236356, jako vypůjčitelem, ve znění dle přílohy č. 1 tisku R/258, kterým dojde 
k rozšíření předmětu výpůjčky o dětské hřiště „Jih“ v Kojetíně. 
 
Usn. č. R 460/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zvýšení pachtovného za užívání pozemků ze Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 
21.08.2015, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, jako propachtovatelem, a JO …, jako pachtýřem, o míru inflace za 
rok 2016, 2017 a 2018 dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 5,3%, s účinností od 
01.10.2019. 
 
Usn. č. R 461/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
žádost JT …, ze dne 06.09.2019.  
 
12.  Bytové záležitosti 
(tisk R/259) 
 
Usn. č. R 462/09-19 
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 01.10.2019 do 31.12.2019, výši smluvního měsíčního nájemného 3 500 Kč + zálohy 
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na služby spojené s nájmem bytu, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 463/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, 
Kojetín I – Město, nájemci VZ …, před uplynutím sjednané doby nájmu, za podmínek nájmu 
na dobu určitou 1 měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
Usn. č. R 464/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, 
Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – úplné znění dle provedených 
změn, ze dne 31.03.2014, ve znění pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a JČ …, jako 
nájemcem, dohodou k 10.09.2019. 
 
Usn. č. R 465/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 16, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, OP …, 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. 
 
Usn. č. R 466/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 13, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. MS …, 
2. LO …, 
3. HP …, 

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. 
 
Usn. č. R 467/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 9, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. BB …, 
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2. OB …, 
3. RM …, 

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. 
 
Usn. č. R 468/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
nájem obecního bytu č. E4 vel. 2+kk v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. LP …, 
2. JČ …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výši smluvního měsíčního nájemného 
47,09 Kč/m2 + 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. 
 
13.   Informace o upisování nových akcií společnosti VaK a.s. 
(tisk R/262) 
 
Usn. č. R 469/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o upisování nových akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521 za účelem zvýšení základního kapitálu 
společnosti o 57.500.000 Kč dle rozhodnutí představenstva VaK a.s. ze dne 27.8.2019 a o 
možnosti využití přednostního práva stávajících akcionářů na upisování akcií,   
nesouhlasí   
s uplatněním přednostního práva na upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 
a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521 a upsáním nových akcií, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 09/2019. 
 
14. Smlouva nový web Kojetín 
(tisk R/252) 
 
Usn. č. R 470/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
smlouvu o dílo na poskytnutí redakčního a publikačního systému, vytvoření grafického vzhledu 
a jeho implementace do RS, poskytování technické podpory a webhostingu pro doménu 
www.kojetin.cz mezi nabyvatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města 
a poskytovatelem as4u.cz, s.r.o. se sídlem: Na dlouhém lánu19/3, 16000 Praha 6, IČ: 
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28884035, zastoupenou jednatelem Ernestem Salamancou, za cenu do 72 501 Kč bez DPH 
a technickou podporu a hosting za cenu 900 Kč/měs. bez DPH.  
 
15.  Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení o financování investiční akce 

„Cyklostezka Kojetín-Tovačov“ 
(tisk R/253) 
 
Usn. č. R 471/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem „Cyklostezka Kojetín – Tovačov“, která bude zahrnuta 
a financována z rozpočtu města Kojetína v roce 2020, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 10.09.2019. 
 
16.  Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení o financování investiční akce 

„Cyklostezka kolem Alberta“ 
(tisk R/254) 
 
Usn. č. R 472/09-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem „Cyklostezka kolem Alberta“, která bude zahrnuta 
a financována z rozpočtu města Kojetína v roce 2020, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 10.09.2019. 
 
17.  Schválení udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 3/2017 a smlouvy o dílo na akci 

„Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně“ 
(tisk R/256) 
 
Usn. č. R 473/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
udělení výjimky z čl. 2., odst.2.2 vnitřního předpisu č. 3/2017 „Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu“, která byla schválena usnesením rady města č. 1131/03-17 dne 
15.03.2017 pro výběr dodavatelské firmy bez výběrového řízení, 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu 
Sladovní 1309 v Kojetíně“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem Miroslavem Chalánkem, 
IČ: 45183643, Měrovice nad Hanou č.p. 190, 752 01 Kojetín, za nabídkovou cenu 
1 267 282,50 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 
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18.  Uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb klimatizačních jednotek ve 2. NP 
objektu radnice v Kojetíně 

(tisk R/257) 
 
Usn. č. R 474/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb ke klimatizačním jednotkám 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 
Janem Pekařem, se sídlem Hrad 492, 768 11 Chropyně, IČ: 88742075, za cenu 3 500 Kč/rok 
bez DPH. Smlouva o poskytování servisních služeb bude uzavřena na dobu neurčitou. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
19.   Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci akci 

„Rekonstrukce ulice Sladovní v Kojetíně“ 
(tisk R/260) 
 
Usn. č. R 475/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120068132 o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce „Rekonstrukce ulice 
Sladovní v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou 
města a zhotovitelem společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupená Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování. 
 
20.  Kronika města za rok 2016 
(tisk R/255) 
 
Usn. č. R 476/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zápis do kroniky města Kojetína za rok 2016. 
 
21.  Personální záležitosti příspěvkových organizací zřízených Městem Kojetín 
(tisk R/261) 
 
Usn. č. R 477/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci Pedagogické komory, z.s. k platům ředitelů škol, 
stanovuje 
s účinností od 01.10.2019 platy ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných Městem 
Kojetínem, dle důvodové zprávy tisku R/261. 
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22. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
23/A. Vyřazení pohledávky dle návrhu HIK 
 
Usn. č. R 478/09-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení finanční nedobytné pohledávky – vyúčtování záloh na služby, za rok 2018, ve výši 
271 Kč, za zemřelým, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 02.09.2019. 
 
23/B.  Zápisy z jednání komisí RM 
 
Usn. č. R 479/09-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality, ze dne 04.09.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 16. září 2019 


