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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 13022/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 21. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 30. října 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, pro školní rok 

2019/2020 
(tisk R/287) 
 
Usn. č. R 510/10-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
pro školní rok 2019/2020, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 14; návrh na povolení 
výjimky předloží ZM na nejbližším jednání, 
doporučuje 
ZM výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 na školní rok 
2019/2020 povolit a zavázat se uhradit případné zvýšené náklady na vzdělávací činnost této 
ZŠ. 
 
2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období III. čtvrtletí 2019 
(tisk R/281) 
 
Usn. č. R 511/10-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2019, dle tisku R/281, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-09/2019, dle 
přílohy tisku R/281. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/2019 
(tisk R/282) 
 
Usn. č. R 512/10-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/282, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 
- nové příjmy ve výši  172,30 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  172,30 tis. Kč 
 
4. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/283) 
 
Usn. č. R 513/10-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s koupí části pozemku p.č. 44/11, ostatní plocha o výměře cca 48m2, v katastrálním území 
Popůvky u Kojetína a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 345, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví PM…, do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 
100 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,  
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2019. 
 
Usn. č. R 514/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 Vnitřního předpisu č. 8/2019 Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, která byla schválena usnesením rady města č. 506/10-19, dne 
09.10.2019, který stanovuje přesný postup při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu ve 
finančním limitu B a schvaluje výběr dodavatele na dodávky elektřiny pro období roku 2020 
formou elektronické aukce.  
 
Usn. č. R 515/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
výběr dodavatele na sdružené dodávky elektřiny NN a VN, společnost CARBOUNION 
BOHEMIA, spol. s r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, IČ 25692917, DIČ 
CZ25692917. 
 
Usn. č. R 516/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny NN a VN mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 a společností CARBOUNION 
BOHEMIA, spol. s r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, IČ 25692917, DIČ 
CZ25692917.Datum zahájení dodávky je 01.01.2020, ukončení dodávky je 31.12.2020. 
 
5. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/284) 
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Usn. č. R 517/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti – úplné znění dle provedených změn mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a VK…, jako 
nájemcem, na pronájem pozemku parc. č st. 1495, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 
m2, včetně stavby bez č.p. na tomto pozemku postavené, a pozemku parc. č. 141/2, zahrada, 
o výměře 1 376 m2, to vše v k.ú. Kojetín, za účelem ustájení koně a zřízení výběhu, z důvodu 
aktualizace uzavřené smlouvy, kdy veškeré podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 518/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o umístění a využívání zařízení mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako vlastníkem objektu, a společností KeyNet.cz s.r.o., Dornych 
486/47b, 670 00 Brno-Trnitá, IČ:07082401, jako provozovatelem, za účelem instalace a 
provozování technologií sloužících k poskytování telekomunikačních služeb v určených 
objektech ve vlastnictví Města Kojetín, za podmínek platnosti smlouvy na dobu určitou 50-ti let 
tj. od 01.11.2019 do 31.10.2069, výši sjednaného jednorázového nájemného 60 740 Kč, dle 
přílohy č. 2 tisku R/284. 
 
Usn. č. R 519/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o nájmu a využívání zařízení mezi společností KeyNet.cz s.r.o., Dornych 
486/47b, 670 00 Brno-Trnitá, IČ:07082401, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako nájemcem, za účelem sjednání práva 
užívat pronajaté technické zařízení k přenosu dat na území Města – 2 vlákna, za podmínek 
nájmu na dobu určitou 50 let, tj. od 01.11.2019 do 31.10.2069, výši sjednaného jednorázového 
nájemného 60 740 Kč, dle přílohy č. 3 tisku R/284. 
 
Usn. č. R 520/10-19 
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, za účelem zemědělského obhospodařování. 
 
Usn. č. R 521/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 10 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 
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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.           
 

6. Bytové záležitosti 
(tisk R/285) 
 
Usn. č. R 522/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 11, vel. 2+kk, na ulici Svatopluka Čecha 1204, Kojetín, 
Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu bytu – úplné znění dle provedených změn, ze dne 
30.07.2014, ve znění pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a ZD…, jako 
nájemcem, dohodou k 31.10.2019. 
 
Usn. č. R 523/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 11, vel. 2+kk, na ulici Svatopluka Čecha 1204, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 
1.           VH…, 
2.           BZ…, 
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 69 Kč/m2 + 
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. 
 
Usn. č. R 524/10-19 
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 BM…, jako nájemcem, dle důvodové zprávy tisku R/285.  
 
7. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření optického kabelu města Kojetína“, dopojení 

objektů ZŠ Svatopluka Čecha a Polikliniky Kojetín 
(tisk R/290) 
 
Usn. č. R 525/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rozšíření optického kabelu města Kojetín, dopojení 
objektů ZŠ Svatopluka Čecha a Polikliniky Kojetín“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se 
sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným 
Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a zhotovitelem VlachStav – výstavby SEK s.r.o., IČ: 
08618585, Havlíčkova 3286/121A, 767 01 Kroměříž, za nabídkovou cenu 253 777,72 Kč bez 
DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření 
smlouvy. 
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8. Uzavření příkazní smlouvy – administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/291) 
 
Usn. č. R 526/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy mezi příkazcem Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupené Ing. Leošem Ptáčkem, starostou 
a příkazníkem Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s r.o., IČ 28360125, se sídlem 
Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, zastoupenou Mgr. Janem Tejkalem, jednatelem, 
za účelem administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby „Biocentrum Kojetín“, za 
celkovou cenu ve výši  130 000 Kč bez DPH Nabídková cena bude navýšena o příslušnou 
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
 
9. Navýšení příspěvků na provoz Městskému kulturnímu středisku Kojetín 
(tisk R/289) 
   
Usn. č. R 527/10-19  
Rada města po projednání 
schvaluje 
navýšení dílčího závazného ukazatele Městskému kulturnímu středisku, Kojetín, IČ 00368903 
o částku 110 tis. Kč – mzdové náklady hrazené z provozního příspěvku od zřizovatele (účtová 
skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy tisku R/289, 
schvaluje  
navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, 
Kojetín, IČ 00368903 ve výši 50 tis. Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy 
tisku R/289. 
 
10. Závěrečné hodnocení akcí – Rozvoj kulturního dědictví regionu Haná „Kojetínské 

hody 2019“, „Kojetínské kulturní léto 2019“ – Kultura pro všechny generace   
(tisk R/288) 
 
Usn. č. R 528/10-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
závěrečné hodnocení akcí: 
- Rozvoj kulturního dědictví regionu Haná – Kojetínské hody 2019, 
- Kojetínské kulturní léto 2019 (hudební a filmové) – Kultura pro všechny generace. 

 
11.  Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/286) 
 
Usn. č. R 529/10-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje  
poskytnutí peněžitého daru Hospici na Svatém Kopečku, náměstí Sadové 4/24, 779 00 
Olomouc, IČ: 73634671, ve výši 6.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu 
Hospice na Svatém Kopečku, v roce 2019. 
 
12. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
13/A. Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. R 530/10-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení majetku – DHM (účet 022), inv. č. 71920167, serveru HP PROLIANT DL380, dle 
návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 09.10.2019. 
 
 
 
 
  
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 05. listopadu 2019 


