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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 13704/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 22. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 20. listopadu 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/292) 
 
Usn. č. R 531/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
plnění usnesení Rady města Kojetína k 20.11.2019. 
 
2. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/293) 
 
Usn. č. R 532/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje   
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 10.12.2019. 
 
3. Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok 2020 
(tisk R/294) 
 
Usn. č. R 533/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Rady Města Kojetína na rok 2020, 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit návrh termínového a obsahového plánu jednání Zastupitelstva 
Města Kojetína na rok 2020. 
 
4.  Přerušení provozu MŠ Kojetín a ŠJ Kojetín 
(tisk R/299 a R/299A) 
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Usn. č. R 534/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
přerušení provozu Mateřské školy Kojetín, příspěvkové organizace - v termínu 23.12.2019 – 
31.12.2019, 
ukládá 
ředitelce MŠ Kojetín, ve spolupráci s odborem VVŠK MěÚ, prověřit zájem všech rodičů o 
možný provoz MŠ v období letních prázdnin a zájem pracujících rodičů o případné přerušení 
provozu MŠ v období letních prázdnin; informaci předložit zřizovateli nejpozději do konce 
února 2020. 
 
Usn. č. R 535/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu vánočních 
prázdnin, a to od 23. do 31.prosince 2019. 
 
5.  Výroční zprávy základních škol a mateřské školy v Kojetíně za školní rok 2018/2019 
(tisk R/300) 
   
Usn. č. R 536/11-19  
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586 a Mateřské školy 
Kojetín za školní rok 2018/2019, 
předloží  
výroční zprávy Zastupitelstvu města Kojetína k projednání 10.12.2019. 
 
6.  Odvolání členů komise rady města  
(tisk R/301) 
 
Usn. č. R 537/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
rezignaci člena Komise bezpečnosti a prevence kriminality Mgr. Dalimila Kolka ml., 
odvolává 
předsedu Komise bezpečnosti a prevence kriminality Ing. Jana Polácha,  
pověřuje  
starostu města jednáním o další činnosti a případném složení Komise bezpečnosti a prevence 
kriminality. 
  
7. Navýšení stravného ve Školní jídelně Kojetín pro děti, žáky a studenty od 01.01.2019 
(tisk R/309) 
 
Usn. č. R 538/11-19 
Rada města po projednání 
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bere na vědomí 
navýšení stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizace, pro děti žáky a studenty 
z důvodu dlouhodobého navyšování cen potravin. 
 
8.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2019 
(tisk R/295 a R/295A) 
 
Usn. č. R 539/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 16/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/295, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  1 717,45 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  1 717,45 tis. Kč 

 
Usn. č. R 540/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 17/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/295 A, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  20,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  20,00 tis. Kč 

 
9. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/296) 
 
Usn. č. R 541/11-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 4427/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 5692/2 ostatní 
plocha, o celkové výměře cca 184m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, do vlastnictví MLŠ…, 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, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2019. 
 
Usn. č. R 542/11-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s přijetím daru pozemku p.č. 5748/8, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 33m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 117, vedeném  u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, formou darovací 
smlouvy, z vlastnictví AG…, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
obdarovaným – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, 
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předloží 
k projednání zastupitelstvu města 12/2019. 
 
Usn. č. R 543/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015668/VB1 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 ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735 jako strana „Oprávněná“. 
Pozemek p.č. 5738/2, který se nachází v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN na 
dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 544/11-19 
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“. Pozemky p.č. 5764/1 a 5763/5, oba ostatní plocha, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny 
položením telekomunikační přípojky z důvodu realizace stavby „Most přes mlýnský náhon“. 
 
10. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/297) 
 
Usn. č. R 545/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Nájemní smlouvy mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc – 
Hodolany, v zastoupení Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, 
Lipenská 120, 772 11 Olomouc, IČ:70960399, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:00301370, jako nájemcem, za 
účelem pronájmu části silnice č. II/367, postavené na pozemku parc. č. 5746/1, ostatní 
plocha/silnice, v k.ú. Kojetín, pro účely stavby ,,Rekonstrukce ulice Blanská, Kojetín“, dle 
přílohy č. 1 tisku R/297. 
 
Usn. č. R 546/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pacht 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 
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výměře 9110 m2, v k.ú. Kojetín, Agrodružstvu Postoupky, družstvu, Postoupky 14, 767 01 
Kroměříž, IČ:25560221, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného dle podané 
nabídky ze dne 18.11.2019, za účelem zemědělského obhospodařování. 
 
Usn. č. R 547/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem parkovacího místa č. 10 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, JH…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
700 Kč, včetně DPH v platné základní sazbě, při parkování jednoho motorového vozidla na 
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. 
 
Usn. č. R 548/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 26 m2, 
části pozemku parc. č. 204/2, ostatní plocha, o výměře cca 8 m2, a části pozemku parc. č. 
211/5, ostatní plocha, o výměře cca 9 m2, tj. celkem cca  43 m2, v k.ú. Kojetín, na ulici Sladovní, 
za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného min. 5 Kč/m2/rok, za účelem využití 
jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin. 
 
Usn. č. R 549/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 1767, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
285 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p., to vše v k.ú. Kojetín, včetně 
všech součástí a příslušenství, TJ Sokol Kojetín, nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín 
I – Město, IČ: 43541658, za podmínek nájmu na dobu určitou 12 let, výši nájemného 3 000 
Kč/rok, za účelem využití výhradně ke sportovnímu vyžití, pořádání sportovních utkání a 
soutěží.   
 
11. Bytové záležitosti  
(tisk R/298, R/298A, R/298B) 
 
Usn. č. R 550/11-19 
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 551/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – 
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu – úplné znění dle provedených změn, ze dne 26.02.2014, ve 



   6/9 

znění pozdějších dodatků a změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a MM…, jako nájemcem, dohodou 
k 30.11.2019. 
 
Usn. č. R 552/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zvýšení měsíčního nájemného v obecních bytech v domě na ulici Svatopluka Čecha 1204, 
Kojetín, Kojetín I – Město, a Svatopluka Čecha 1205, Kojetín, Kojetín I – Město, dohodou, na 
výši 69 Kč/m2 včetně zařizovacích předmětů, s účinností od 01.01.2020. 
 
12.    Svěření vybraných pravomocí rady města starostovi 
(tisk R/307) 
 
Usn. č. R 553/11-19 
Rada města po projednání 
svěřuje 
z rozhodovací pravomoci rady v samostatné působnosti města Kojetína do pravomoci starosty 
města Kojetína – Ing. Leoše Ptáčka, z ostatních svých záležitostí udělování písemných 
souhlasů, které jsou požadovány občany příp. jinými subjekty ve stavebním řízení, případně 
k provádění kontrol, měření, průzkumných sond, projektům a projekčním záměrům a dalším 
činnostem, které se týkají pozemků ve vlastnictví města, případně i území města Kojetín nebo 
město Kojetín je v postavení účastníka řízení. Zejména se jedná o souhlas k vybudování nebo 
rekonstrukci přípojek a inženýrských sítí, souhlas s napojením na inženýrské sítě, souhlas 
s umístěním šachty a rozvodného zařízení, souhlas se vstupem, vjezdem, sjezdem přes 
pozemek města, souhlas s umístěním dočasné stavby, souhlas s umístěním sídla, souhlas 
s odstraněním stavby, souhlas města jako sousedního vlastníka nemovitosti s rekonstrukcí a 
úpravami domu, souhlas s přesahem střechy, souhlas s provedením terénních úprav, souhlas 
s přemístěním stavby, souhlas s umístěním dočasné deponie, souhlas s projektovou 
dokumentací a souhlas s obdobnými dalšími činnostmi, které svým charakterem lze podřadit 
pod tato právní jednání, souhlas se Zvláštním užíváním místních komunikací, souhlas s 
uzavírkou místní komunikace, souhlas s ořezem dřevin, souhlas s parkováním, souhlas ke 
kácení dřevin, souhlas s umístěním náhradní výsadby dřevin na pozemku města, 
ukládá  
starostovi města, předkládat na jednání rady města čtvrtletně informaci (přehled) o vydaných 
písemných souhlasech starostou města za předchozí období. 
 
13.   Administrace žádosti o dotaci „Realizace sídelní zeleně v intravilánu města 

Kojetína“ 
(tisk R/305) 
 
Usn. č. R 554/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy na akci „Realizace sídelní zeleně v intravilánu města Kojetín“, 
jejímž předmětem je zajištění služeb, souvisejících se zpracováním a podání žádosti o dotaci 
za účelem získání finančních prostředků z dotačního titulu s nabídkovou cenou 30 000 Kč bez 
DPH a dále zpracování příloh k rozhodnutí o přidělení dotace a projektové poradenství při 
realizaci projektu s nabídkovou cenou 500 Kč/hod bez DPH. Smlouva je uzavírána mezi 
příkazcem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – 
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a příkazníkem 
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GHC regio s.r.o., se sídlem Sokolská č.p. 541/30, 779 00 Olomouc, IČ 27790797, zastoupenou 
Ing. Alešem Calábkem, MBA, jednatelem společnosti, 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti GHC regio s.r.o., se sídlem Sokolská č.p. 541/30, 779 00 Olomouc, 
IČ 27790797, Ing. Aleše Calábka, MBA, jednatele společnosti, r.č. 660525/0784, bytem 
Dolany 570, 783 16 Dolany k zastupování při provádění činností v rámci přípravy a podání 
žádosti o dotaci výzvy č 4 MAS Střední Haná o.p.s., z Operačního programu Životního 
prostředí 2014-2020, na akci „Realizace sídelní zeleně v intravilánu města Kojetín“. 
 
14.  Zplnomocnění k provádění příslušných úkonů v rámci administrace výběrového 

řízení na dodavatele stavby „Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/306) 
 
Usn. č. R 555/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 
2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 28360125, k provádění všech nezbytných úkonů 
spojených s administrací výběrového řízení na zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín, a to 
zejména ke komunikaci s uchazeči, příslušnými úřady, orgány veřejné správy 
a poskytovatelem dotace-Státním fondem životního prostředí ČR.  
 
15.   Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 14/2017 na akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“ 
(tisk R/310) 
 
Usn. č. R 556/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č.14/2017 k investiční akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“, 
jehož předmětem je prodloužení záruční doby na jakost části konstrukce vozovky, 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, IČ: 64608727 Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným 
Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti. 
 
16.   Smlouva na programové vybavení ORTEX 
(tisk R/302) 
 
Usn. č. R 557/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na poskytování služeb RS1/19/RO101/1089 k užití SW Orsoft Radnice 
Open a řešitelského servisu, mezi nabyvatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem ORTEX spol. s.r.o., IČ: 00529745 se sídlem 
Resslova 935/3, Hradec Králové, PSČ 500 02, zastoupená Ing. Janem Vaňkem, jednatelem, 
za cenu 3 216 Kč/měsíčně bez DPH. 
 



   8/9 

17.   Smlouva na audit a služby pověřence s 2K Consulting 
(tisk R/303) 
 
Usn. č. R 558/11-19 
Rada města po projednání 
neschvaluje  
uzavření smlouvy k provedení reauditu implementace ochrany osobních údajů a stavu IT 
systémů ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 pro Město Kojetín 
a všechny zřízené příspěvkové organizace za 60 000 Kč bez DPH, 
neschvaluje 
uzavření smlouvy k zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem 2K 
Consulting s.r.o., IČ: 29451990, Tovární 915/40, 779 00 Olomouc – Hodolany, zastoupenou 
Bc. Radkem Kubíčkem, MBA, jednatelem společnosti za cenu 144 000 Kč bez DPH/rok, 
neschvaluje  
vypovězení smlouvy k zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s BDO Advisory 
s.r.o. (za cenu 168 000 Kč bez DPH/rok). 
 
18.  Memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 
(tisk R/304) 
 
Usn. č. R 559/11-19 
Rada města po projednání 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit uzavření memoranda Prodloužení Baťova kanálu do 
Olomouckého kraje, jehož stranami jsou Olomoucký a Zlínský kraj, města a obce 
Olomouckého a Zlínského kraje, Mikroregion Střední Haná, Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu, ČR – Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Moravy, s.p. – závod Horní 
Morava. 
 
19.   Smlouva na seniorská tlačítka s T-Mobile 
(tisk R/308) 
 
Usn. č. R 560/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy na služby spojené s provozem seniorských tlačítek, mezi uživatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem T-
Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 14800, 
zastoupená pověřeným zástupcem Jakubem Hašlarem, za cenu 6240 Kč bez DPH/měsíčně 
při počtu 30 tlačítek + 60 Kč bez DPH/měsíčně za aktivovanou SIM karu, s možností navýšení 
počtu tlačítek. 
 
20. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
21/A. Zápisy z jednání komisí RM 
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Usn. č. R 561/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 11.11.2019. 
 
21/C.   Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. R 562/11-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení majetku – DHM (účet 022), inv. č. 71920164, serveru IBM BLADECENTER, dle 
návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 12.11.2019, 
schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku v hodnotě do 40 tis. Kč  (nM – účet 041 a 042), projektu 
„Protipovodňová opatření v Kojetíně“, faktury 378/2011 za geodetické práce a faktury 
509/2011 za geodetický průzkum, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 20.11.2019 
- vzhledem k tomu, že se nepodařilo uskutečnit odkup pozemků v soukromém vlastnictví, 
nebude projekt „Protipovodňová opatření v Kojetíně“ realizován. 
 
21/D.  Vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83 
 
Usn. č. R 563/11-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
oznámení ředitele školy o vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy Kojetín, náměstí Míru 
83, ve dnech 28.-29.11.2019, ze závažných technických důvodů. 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 25. listopadu 2019 


