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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 12218/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 20. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 9. října 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského 

úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2019 
(tisk R/263) 
 
Usn. č. R 480/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/263, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  808,66 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  808,66 tis. Kč 

 
2. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací 

Města Kojetína 
(tisk R/264) 
 
Usn. č. R 481/10-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací města 
Kojetína za rok 2018. 
 
3. Žádost o navýšení příspěvku na provoz Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 

586, příspěvkové organizaci 
(tisk R/265) 
 
Usn. č. R 482/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., o částku 
114 679 Kč, dle žádosti ředitele a důvodové zprávy tisku R/265, 
ukládá 
Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., odvod z fondu investic do rozpočtu 
zřizovatele ve výši 114 679 Kč, dle důvodové zprávy tisku R/265, 
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souhlasí 
s pořízením majetku do vlastnictví zřizovatele nad rámec schváleného rozpočtu Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/265, 
souhlasí 
s podlimitním technickým zhodnocením za účelem obnovy wifi sítě Základní školy Kojetín, 
Svatopluka Čech 586, p.o., v objektu Svatopluka Čecha 586, Kojetín, dle důvodové zprávy a 
přílohy tisku R/265. 
 
4. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/266 a R/266A) 
 
Usn. č. R 483/10-19 
Rada města po projednání 
souhlasí    
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 4427/1 trvalý travní porost a části pozemku 
p.č. 5692/2 ostatní plocha, o celkové výměře cca 184m2, oba ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, MŠ a LŠ …, za kupní cenu 450,- Kč/m2 a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby 
a správní poplatek při vkladu práva do KN.  
  
Usn. č. R 484/10-19 
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 povinná“ a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 
04084063, zastoupená společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4, jako „Budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 656/1 ostatní plocha, 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 č. SAP: 16010-
049624 položením telekomunikační přípojky s novým telekomunikačním rozvaděčem.  
 
Usn. č. R 485/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IE-12-8006644/VB 09, „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“. Pozemek p.č. 5715/3 ostatní plocha, 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 zařízení distribuční soustavy – 
podzemního elektrického vedení VN 22kV. 
 
Usn. č. R 486/10-19 
Rada města po projednání 
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souhlasí  
s koupí pozemku p.č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 447, rodinný dům a pozemku p.č. 528/2 zahrada o výměře 244m2, oba se nachází 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 230, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví  
OZ …, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za kupní 
cenu 480.000,-Kč a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2019. 
 
Usn. č. R 487/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
povinný“ a společností Accolade CZ43, s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, 
186 00, Praha 8, IČ 07398573, jako „Budoucí oprávněný“. Pozemek p.č. 5777/4 vodní plocha, 
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 
dešťové kanalizace v areálu nového průmyslového parku. 
 
Usn. č. R 488/10-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s udělením Souhlasu vlastníka pozemku s provedením terénních úprav na pozemku p.č. 
1333/8 ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, pro vybudování zemního valu jako 
protihlukového opatření v rámci realizace nového průmyslového parku, dle přiložené situace 
v žádosti společnosti Accolade, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8. 
 
5. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/267) 
 
Usn. č. R 489/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení pachtu části pozemku ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 13.01.2003 mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a BU …, 
jako pachtýřem, dohodou k 30.11.2019. 
 
Usn. č. R 490/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor a zařízení tepelného hospodářství ze dne 
17.10.2017, 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, IČ: 64608727, jako nájemcem, kterým dojde ke 
změně v předmětu nájmu vyjmutím nebytových prostor plynové kotelny včetně technologií 
v budově na náměstí Republiky 1033, Kojetín, ke snížení výše sjednaného nájemného a ke 
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změně v příloze č. 1 této smlouvy – předmět nájmu, s účinností od 06.09.2019, dle důvodové 
zprávy tisku R/267. 
 
Usn. č. R 491/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovité věci ze dne 06.09.2019 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, IČ:64608727, jako 
nájemcem, kterým dojde ke změně v předmětu nájmu rozšířením předmětu nájmu o nebytové 
prostory plynové kotelny včetně technologií v budově na náměstí Republiky 1033, Kojetín, ke 
zvýšení výše sjednaného nájemného, k doplnění sjednaných ujednání o opravách a udržování 
o povinnosti nájemce ve vztahu k plynové kotelně, s účinností od 06.09.2019, dle důvodové 
zprávy tisku R/267. 
 
6. Bytové záležitosti 
(tisk R/268 a R/268A) 
 
Usn. č. R 492/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 8, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu – úplné znění dle provedených změn, ze dne 14.07.2014, ve 
znění pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a OK …, jako nájemcem, dohodou 
k 09.10.2019. 
 
Usn. č. R 493/10-19 
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 494/10-19 
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 MS …, jako nájemcem, dle důvodové zprávy tisku R/268. 
 
Usn. č. R 495/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 7, vel. 1+kk, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. HP …, 
2. EW …,  
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3. MK …, 
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 496/10-19 
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. JH …,  
2. BZ …,  

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. 
 
7. Administrace žádosti o dotaci z MAS Střední Haná o.p.s. na financování pořízení 

automobilů pro sociální služby 
(tisk R/280) 
 
Usn. č. R 497/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo mezi  Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem, starostou ( jako 
„objednatelem“) a  BM Asistent s.r.o., se sídlem Lazecká 57/6, 772 00 Olomouc, IČ26796350,  
zastoupená Mgr. Davidem Linhartem, jednatelem ( jako „zhotovitelem“), za účelem 
administrace žádosti o dotaci z  Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 
62. IROP - Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD prostřednictvím  podvýzvy MAS 
Střední Haná „Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi – aktivity Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center“ - 7.výzva,   na pořízení 
2ks automobilů pro účely poskytování sociální služby, za celkovou cenu za administraci ve 
výši 56.265,-Kč vč. DPH. 
 
8. Termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2020 
(tisk R/269) 
 
Usn. č. R 498/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
termíny svatebních obřadů na Městském úřadě Kojetín na rok 2020: 
leden  18.01.2020 
únor  22.02.2020 
březen  14.03.2020 
duben  18.04.2020 
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květen  16.05.2020 
červen  20.06.2020 
červenec 18.07.2020 
srpen  08.08.2020 
září  05.09.2020 
říjen  24.10.2020 
listopad 28.11.2020 
prosinec 12.12.2020 
doba konání svatebních obřadů je stanovena od 10:00 do 13:00 hodin, 
termíny konání vítání občánků: 
leden  18.01.2020 
březen  14.03.2020 
květen  16.05.2020 
červenec 18.07.2020 
září  05.09.2020 
listopad 21.11.2020 
 
9. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací, zřizovaných 

Městem Kojetín 
(tisk R/270) 
 
Usn. č. R 499/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/270. 
 
10.  Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/271)  
 
Usn. č. R 500/10-19 
Rada města po projednání 
neschvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Odbornému učilišti a Základní škole, Křenovice, č.p. 8, 752 01 
Křenovice, na činnost kroužku stolního tenisu při Základní škole Kojetín, Sladovní 492.  
 
11.   Smlouva o dílo „Rozšíření parkovacích míst, ulice Hanusíkova“ 
(tisk R/272) 
 
Usn. č. R 501/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rozšíření parkovacích míst, ulice Hanusíkova“, 
jejímž předmětem je rozšíření parkovacích možností na ulici Hanusíkova, a to v místě  od 
stávajícího parkoviště směrem k budově Základní umělecké školy Kojetín, Hanusíkova 197. 
Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem  
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– starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů 638, 
752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti, 
za nabídkovou cenu 311 913,22 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
12.  Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 

2019/2020 
(tisk R/273) 
 
Usn. č. R 502/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
předložený plán zimní údržby a plán pohotovosti při zabezpečení zimní údržby na místních 
komunikacích v zimním období 2019/2020, 
ukládá 
řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., zabezpečit realizaci schváleného plánu 
v plném rozsahu.  
 
13.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 7 v objektu DPS 

E. Beneše v Kojetíně“ 
(tisk R/274) 
 
Usn. č. R 503/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 7. 
v objektu DPS E. Beneše v Kojetíně“, jehož předmětem je posunutí termínu dokončení stavby 
z 15.11.2019 na 06.12.2019. Dodatek je uzavírán 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.  
 
14.   Smlouva o dílo na akci „Okrasná výsadba plochy před Sokolovnou Kojetín“ 
(tisk R/275) 
 
Usn. č. R 504/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k akci „Okrasná výsadba plochy před Sokolovnou Kojetín“ 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 
328 711,02 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy.  
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15.  Stanovení ceny za svoz odpadu v rámci městského systému nakládání 
s komunálním odpadem pro právnické a podnikající fyzické osoby 

(tisk R/276) 
 
Usn. č. R 505/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
stanovení ceníku pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby zapojené do systému 
zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem dle přílohy tisku R/276. 
 
16.  Vnitřní předpis č. 8/2019 Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 
(tisk R/277) 
 
Usn. č. R 506/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vnitřní přepis č. 8/2019 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností 
dne 15.10.2019. 
 
17.  Ukončení smlouvy o dílo – realizace stavby „Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/279) 
 
Usn. č. R 507/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 171/2019 na realizaci stavby Biocentrum Kojetín 
ze dne 23.08.2019. Dohoda 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.  
 
18.  Smlouva AMIDO – letecké snímky, s.r.o. 
(tisk R/278) 
 
Usn. č. R 508/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy na přístup do archivu snímků, a pořízení tisku 29 leteckých snímků Kojetína, 
Popůvek a Kovalovic mezi nabyvatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou 
města a poskytovatelem AMIDO – letecké snímky, s.r.o, J. Čarka 1863/7, 37006 České 
Budějovice, IČ: 26093987 za cenu 45 050 Kč bez DPH. 
 
19. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
20/A. Zápisy z jednání komisí RM 
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Usn. č. R 509/10-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
- zápis z jednání Komise školství RM, ze dne 12.09.2019, 
- zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 16.09.2019.  

 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 14. října 2019 


