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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK  14531/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 23. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 10. prosince 2019, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/311) 
 
Usn. č. R 564/12-19 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
2. Návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2020 
(tisk R/312) 
 
Usn. č. R 565/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem rozpočtu města Kojetína na rok 2020 dle přílohy č. 1 tisku R/312, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   136 957,98 tis. Kč 
- výdaje ve výši   127 402,15 tis. Kč 
- financování ve výši   -9 555,83 tis. Kč 

souhlasí 
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024 dle přílohy č. 2 tisku R/312, 

předloží 
zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2020 
včetně návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024 na jeho zasedání dne 
10. prosince 2019, 

navrhuje    
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2020 změny schváleného 
rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

navrhuje      
stanovit jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  
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− POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, 
přijaté transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a 
udržování dle přílohy č.1 

− PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové 
příjmy a veškeré výdaje (vyjma položky 5171), dle přílohy č.1 

navrhuje     
stanovit závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2020 dle 
přílohy č. 3 tisku R/312 a uložit ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2020, 
navrhuje 
svěřit radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2020 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2020 do výše 500 tis. Kč, 

navrhuje 
svěřit finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2020 změny schváleného 
rozpočtu formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2019 
(tisk R/313) 
 
Usn. č. R 566/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 18/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/313, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  29,20 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  29,20 tis. Kč 

 
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/2019 
(tisk R/314) 
 
Usn. č. R 567/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s rozpočtovým opatřením č. 19/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/314, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši   650,00 tis. Kč 
- financování ve výši - 650,00 tis. Kč 

předloží 
rozpočtové opatření č. 19/2019 k projednání a ke schválení ZM dne 10.12.2019, 
souhlasí 
s pověřením vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 
2019, kterým by byly provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby 
nedošlo k překročení jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a 
navrhuje o provedeném rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i 
zastupitelstvo na jejich zasedání v lednu 2020. 
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5.  Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020 
(tisk R/315) 
 
Usn. č. R 568/12-19  
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu zřízeným příspěvkovým organizacím dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/315, 
schvaluje 
plány oprav a investic k čerpání finančních prostředků z investičního fondu na rok 2020 a 
k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na rok 2020 dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/315. 
 
6.  Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019  
(tisk R/316) 
 
Usn. č. R 569/12-19 
Rada města po projednání 
neschvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadateli VČELKA senior care, o.p.s., se sídlem 
Pivovarská 170/3, Beroun 266 01, IČ 24732915, dle důvodové zprávy tisku R/316. 
 
7.  Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku – Školní jídelny Kojetín. p.o. 
(tisk R/317) 
 
Usn. č. R 570/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s pořízením dlouhodobého majetku do vlastnictví zřizovatele nad rámec schváleného plánu 
oprav a investic Školní jídelny Kojetín, p.o., dle důvodové zprávy tisku a příloh R/317, 
souhlasí 
s použitím finančních prostředků z fondu investic Školní jídelny Kojetín, p.o., v souvislosti 
s pořízením dlouhodobého majetku, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/317. 
 
Usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, ve veřejné 
soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným způsobem, se až do 
ukončení dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdobného postupu 
nezpřístupňují podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ani neposkytují podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
8. Žádost o poskytnutí půjčky Kanoistice Kojetín, z.s.  
(tisk R/319) 
 
Usn. č. R 573/12-19 
Rada města po projednání 
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souhlasí 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.999.778,- Kč žadateli Kanoistika Kojetín z.s., 
se sídlem Samota 1371, Kojetín, Kojetín I-Město, za účelem dofinancování projektu 
Rekonstrukce skladu lodí Kanoistiky Kojetín,  
předloží  
návrh k projednání zastupitelstvu města 12/2019. 
 
9. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/320 a R/320A) 
 
Usn. č. R 574/12-19 
Rada města po projednání 
neschvaluje 
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město a MŠ…, který je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 4427/6 a to na dobu 
užívání tohoto pozemku k účelu využití jako místní komunikace chodník a cesta v ul. Stružní.  
 
Usn. č. R 575/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemních smluv mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město jako „nájemce“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc jako 
„pronajímatel“, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací se 
sídlem Lipenská 753/120, Olomouc, na dobu určitou od protokolárního předání do 
protokolárního převzetí akce, maximálně na dobu jednoho roku.  
Předmětem nájmu je část pozemku: 
- p.č. 5746/1, ostatní plocha-silnice o výměře cca 14m2, 
- p.č. 5693/1, ostatní plocha-silnice o výměře cca 4m2, 
- p.č. 5754/2, ostatní plocha-silnice o výměře cca 1m2, 
- p.č. 5682/2, ostatní plocha-silnice o výměře cca 6m2, 
- p.č. 5719/1, ostatní plocha-silnice o výměře cca 4m2   
- p.č. 5738/4, ostatní plocha-silnice  
- p.č. 5770/14, ostatní plocha-silnice o výměře cca 214m2,  
- p.č. 5767/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 24m2,  
- p.č. 5746/1, ostatní plocha-silnice o výměře cca 223m2,  
- p.č. 5754/2, ostatní plocha-silnice o výměře cca 2m2, 
vše v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov a část pozemku p.č. 257, ostatní 
plocha-silnice o výměře cca 6m2, v katastrálním území Popůvky u Kojetína, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 319, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov. 
 
Usn. č. R 576/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nájemce“ či „budoucí 
oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc jako „pronajímatel“ 
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či „budoucí povinný“, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací se sídlem Lipenská 753/120, Olomouc. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je 
část pozemku p.č. 5759/4, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 330m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 121, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, který bude dotčen 
opravou chodníku. Nájemní smlouva se zřizuje na dobu určitou dle podmínek ve smlouvě a 
Smlouva o zřízení služebnosti se zřizuje na dobu neurčitou.  
 
Usn. č. R 577/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město jako „nájemce“ a MN a KN… jako „pronajímatel“. Předmětem nájmu je pozemek p.č. 
293/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 362, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
protokolárního předání do protokolárního převzetí akce. 
 
Usn. č. R 578/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemních smluv mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město jako „nájemce“ a vlastníky části pozemků jako „pronajímatel“: 
Předmětem nájmu je část pozemku: 
-  p.č. 5752/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 20m2, ve vlastnictví MR…, 
zapsané na listu vlastnictví č. 4111,  
 -  p.č. st. 529, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 24m2, ve vlastnictví JP…, zapsané 
na listu vlastnictví č. 147, 
 - p.č. st. 579, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10m2 a cca 3m2 ve vlastnictví ZŠ a 
AŠ…, zapsané na listu vlastnictví č. 2969,  
vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov a  
- část pozemku p.č. 44/11, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře cca 17m2 ve vlastnictví  
PM…, v katastrálním území Popůvky u Kojetína, zapsaném na listu vlastnictví č. 345, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
na dobu určitou od data podpisu Nájemní smlouvy do data nabytí účinnosti Kupních smluv na 
převod pronajatých pozemků. 
 
Usn. č. R 579/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město jako „vypůjčitel“ a Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc jako „půjčitel“. Předmětem Smlouvy o výpůjčce je 
část pozemku p.č. st. 586 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 38m2, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 3297, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, který bude dotčen opravou chodníku. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou od data podpisu této smlouvy do 
30.11.2027. 
 



   6/11 

10.   Návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, návrh OZV č. 5/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, návrh OZV č. 6/2019 o místním poplatku 
ze vstupného 

(tisk R/321) 
 
Usn. č. R 580/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 4/2019, o místním poplatku ze psů a 
předloží jej k projednání ZM 10.12.2019. 
 
Usn. č. R 581/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a předloží jej k projednání ZM 10.12.2019. 
 
Usn. č. R 582/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Kojetína č. 6/2019, o místním poplatku ze 
vstupného a předloží jej k projednání ZM 10.12.2019. 
 
11. Návrh OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů 
(tisk R/322) 
 
Usn. č. R 583/12-19 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 10.12.2019. 
 
12.   Nakládání s majetkem – pronájmy 
(tisk R/323 a R/232A) 
 
Usn. č. R 584/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
pronájem pozemku parc. č. st. 1767, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 285 m2, jehož 
součástí je stavba občanské vybavenosti bez č.p., včetně všech součástí a příslušenství, to 
vše v k.ú. Kojetín, 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. 
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Usn. č. R 585/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 4-2011, na poskytování úklidových služeb v budově 
Radnice, ze dne 08.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. 
s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým dojde ke změně 
výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 2 tisku R/323. 
 
Usn. č. R 586/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 1-2013, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor budovy Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 3 tisku R/323. 
 
Usn. č. R 587/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2-2013, na poskytování úklidových služeb 
nájemních ploch v budově Polikliniky, ze dne 29.01.2013, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 4 tisku R/323. 
 
Usn. č. R 588/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 4-2012, na poskytování úklidových služeb 
společných prostor domů DPS, ze dne 09.02.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
zhotovitelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy 
č. 5 tisku R/323. 
 
Usn. č. R 589/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění činností a služeb spojených s údržbou 
nemovitostí ve vlastnictví Města Kojetín a výkonu dalších práv a povinností, ze dne 
18.12.2017, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín 
I-Město, jako poskytovatelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované služby 
z 11 500 Kč/měsíčně na výši 13 000 Kč/měsíčně, a ke změně přílohy č. 2 smlouvy Ceník prací 
a služeb zvýšením cen dle důvodové zprávy tisku R/323A. 
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Usn. č. R 590/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť 
v Kojetíně I-Město a v Kojetíně III-Kovalovice u Kojetína, ze dne 18.01.2012, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako provozovatelem, kterým dojde ke změně výše ceny za poskytované 
služby z 4 630 Kč/měsíc na výši 5 500 Kč/měsíc, a ke změně přílohy č. 3 Ceník prací a služeb 
zvýšením cen dle důvodové zprávy tisku R/323A. 
 
13.  Bytové záležitosti 
(tisk R/324) 
 
Usn. č. R 591/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 20, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. JŠ…, 
2. MB…, 

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 592/12-19 
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 01.01.2020 do 31.03.2020, výši smluvního měsíčního nájemného 3 500 Kč + zálohy 
na služby spojené s nájmem bytu, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty 
zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 593/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zvýšení měsíčního nájemného v obecních bytech v domě na ulici Jana Peštuky 1320, Kojetín, 
Kojetín I – Město, Jana Peštuky 1321, Kojetín, Kojetín I-Město, a v bytě č. 5 v domě na ulici 
Masarykovo náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, dohodou, na výši 69 Kč/m2 včetně 
zařizovacích předmětů, s účinností od 01.03.2020. 
 
14.   Městské seniorské tísňové tlačítko 
(tisk R/325) 
 
Usn. č. R 594/12-19 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
podmínky pro výpůjčku městských seniorských tísňových tlačítek dle přílohy tisku R/325, 
pověřuje 
velitele Městské policie Kojetín podepisováním smluv o výpůjčce tísňového tlačítka za Město 
Kojetín. 
 
15.   Koncepce prevence kriminality Města Kojetína na období let 2019-2023 
(tisk R/326) 
 
Usn. č. R 595/12-19 
Rada města po projednání 
doporučuje 
zastupitelstvu města schválit předloženou Koncepci prevence kriminality Města Kojetína na 
období let 2019–2023. 
 
16.   Kronika města Kojetína za rok 2018 
(tisk R/327) 
 
Usn. č. R 596/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje  
zápis do kroniky města Kojetína za rok 2018. 
 
17.  Jmenování členů hodnotících komisí pro posouzení nabídek na realizaci veřejných 

zakázek 
(tisk R/328) 
 
Usn. č. R 597/12-19 
Rada města po projednání 
jmenuje 
členy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek  
členové a náhradníci výběrových komisí  
Ing. Ptáček Leoš             Město Kojetín 
RNDr. Hálková Jitka    Město Kojetín 
Mgr. Pěchová Eva    Město Kojetín 
MUDr. Palmašová Jana   Město Kojetín 
Oulehla Miloslav     Město Kojetín 
Meduna Dušan  Město Kojetín 
Leoš Ptáček              Město Kojetín 
Bc. Jiří Stav   Městský úřad Kojetín 
Ing. Hana Večeřová MSc. Městský úřad Kojetín 
Ing. Miloš Psotka  Městský úřad Kojetín 
Bc. Jana Nakládalová Městský úřad Kojetín 
Bc. Roman Mitáš   Městský úřad Kojetín 
Ing. Petr Flora   Městský úřad Kojetín 
Ing. Bohumil Ptáček  Městský úřad Kojetín 
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Eliška Izsová   Městský úřad Kojetín 
Romana Mrázková  Městský úřad Kojetín 
Jana Bosáková  Městský úřad Kojetín 
Rudolf Drtina   Městský úřad Kojetín 
Mgr. Ivana Krčmařová MŠ Kojetín 
Markéta Skřipcová  MŠ Kojetín 
Mgr. Rudolf Pavlíček  ZŠ Kojetín 
Mgr. Zdeněk Šípek  ZŠ Kojetín 
Mgr. Jiří Isakidis            ZŠ Kojetín  
Mgr. Miluše Štefanová       ZŠ Kojetín 
Bc. Hana Svačinová  MěKS Kojetín 
Bc. Milan Zahradník              MěKS Kojetín 
Mgr. Bc. Blanka Laboňová CSS Kojetín 
Mgr. Alena Vaculíková DiS CSS Kojetín 
Jana Hrušáková  MDD Kojetín 
Bc. Eva Poláchová   MDD Kojetín 
Mgr. Hana Rohová  Školní jídelna 
Leona Mazurová           Školní jídelna 
Ing. Vlastimil Psotka  Technis Kojetín spol. s.r.o. 
Luděk Nakládal  Technis Kojetín spol. s.r.o. 
Marek Štětkář   Technis Kojetín spol. s.r.o. 
pověřuje 
zástupce zadavatele veřejných zakázek jmenovat členy a náhradníky komisí pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejných zakázek Města Kojetína v návaznosti na odborné znalosti 
a znalosti problematiky jednotlivých výběrových řízení ze seznamu členů jmenovaných radou 
města. 
 
18.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje 
(tisk R/329) 
 
Usn. č. R 598/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje“, týkající se úpravy výpočtu ceny za tuto službu. Dodatek se uzavírá mezi 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou města a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje, p.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, zastoupený Ing. 
Kateřinou Suchánkovou, MBA, ředitelkou, za cenu ve výši 915 450,00 Kč, pro období od 
01.01.2020 do 31.12.2020. s DPH. 
 
19.  Dodatky smluv TECHNIS Kojetín spol. s r.o. 
(tisk R/330) 
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Usn. č. R 599/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatků: 
- DODATEK č.8 ke smlouvě o obstarání správy a provozu veřejných pohřebišť 
- DODATEK č.12 ke smlouvě o poskytování odborných služeb 
- DODATEK č.8 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů 

a smlouvy o výpůjčce, 
jejichž předmětem je změna ceníku služeb a změna rozsahu poskytovaných služeb 
(DODATEK č.12 ke smlouvě o poskytování odborných služeb), mezi Městem Kojetín, 
IČ: 00301370, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. 
Leošem Ptáčkem, starostou města a TECHNIS Kojetín spol. s r. o. IČ: 646 08 727, Padlých 
hrdinů 638, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti. 
 
20.  Zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení objektu DPS Jana 

Peštuky Kojetín“ 
(tisk R/331) 
 
Usn. č. R 600/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení objektu DPS Jana Peštuky 
Kojetín“, a to z důvodu chybných podkladů zadávací dokumentace. 
 
21. Návrh na vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem 

Kojetínem 
(tisk R/332) 
 
Usn. č. R 601/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům škol a školských organizací, zřizovaných Městem Kojetínem, dle 
důvodové zprávy tisku R/332. 
 
22. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
24/A. Návrh na vyřazení finanční nedobytné pohledávky  
 
Usn. č. R 602/12-19 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení finanční nedobytné pohledávky ve výši 1.500 Kč, za zaplacenou a nevyúčtovanou 
zálohu na provedení exekuce dlužníka z 28.04.2003, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, 
ze dne 09.12.2019. 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 16. prosince 2019 


