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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 895/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 24. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 15. ledna 2020, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/333) 
 
Usn. č. R 603/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 28.01.2020. 
 
2. Schválení účetních odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2020 
(tisk R/334) 
 
Usn. č. R 604/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zřízeným příspěvkovým organizacím jejich účetní odpisové plány na rok 2020, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku R/334, 
souhlasí  
s vyřazením majetku Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. – 2 kusy počítačů včetně 
příslušenství (inv. č. 5,14) a dataprojektoru (inv. č. 6), dle návrhu Hlavní inventarizační komise, 
ze dne 06.01.2020. 
 
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2020 
(tisk R/335) 
 
Usn. č. R 605/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/335, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové výdaje ve výši  154,50 tis. Kč 
- financování ve výši  154,50 tis. Kč 
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4.  Nakládání s majetkem města 
(tisk R/336 a R/336A) 
 
Usn. č. R 606/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016422/VB/2 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 ELPREMONT elektromontáže s.r.o., ČSA 961, 78353 Velká Bystřice, IČ: 
26871891 jako strana „Oprávněná“. Pozemek p.č. 5715/3, 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 
– podzemní vedení NN na dobu neurčitou. 
 
Usn. č. R 607/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje         
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800095107-2/BVB/P 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
povinný“ a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
27295567 zastoupená společností Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno, IČ 27935311, jako „Budoucí oprávněný“. Pozemky p.č. 896/6, p.č. 1010/1 a p.č. 
1010/35, 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 překládkou středotlakého plynovodu v rámci stavby dráhy.  
 
Usn. č. R 608/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje         
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800095124-1/BVB/P 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
povinný“ a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 
27295567 zastoupená společností Gridservices, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno, IČ 27935311, jako „Budoucí oprávněný“. Pozemky p.č. 5749, p.č. 5750, p.č. 5747/1, 
p.č. 5748/1, p.č. 5784/11 a p.č. 5784/6, 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 překládkou středotlakého plynovodu v rámci stavby dráhy.  
 
Usn. č. R 609/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smluv o nájmu mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město jako „nájemce“ a vlastníky části pozemků jako „pronajímatel“, na dobu určitou od data 
podpisu Smlouvy o nájmu do 31.12.2029. 
Předmětem nájmu je část pozemku: 

- p.č. st. 787/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 39m2, a to spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 315/1000 ve vlastnictví MO… a spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 685/1000 společnosti VELKOSKLAD S PLASTY s.r.o. č. ev. 54, 76811 Záříčí, 
zapsané na listu vlastnictví č. 3976,  
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- p.č. st. 280/1, ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 59m2, a to spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 315/1000 ve vlastnictví MO… a spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 685/1000 společnosti VELKOSKLAD S PLASTY s.r.o. č. ev. 54, 76811 Záříčí, 
zapsané na listu vlastnictví č. 3976,  

vše se nachází v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
 
5. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/337) 
 
Usn. č. R 610/01-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
pacht 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, ZKK…, za podmínek 
pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného 6 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro 
pěstování zeleniny a květin.  
 
6. Bytové záležitosti 
(tisk R/343) 
 
Usn. č. R 611/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. A3, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, před 
uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci JF…, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, 
ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 612/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I-Město, před 
uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci AK…, za podmínek nájmu na dobu určitou 3 měsíce, 
ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti. 
 
Usn. č. R 613/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu 
na dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 
Usn. č. R 614/01-20 
Rada města po projednání 
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schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 3, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, s nájemcem JŠ…, 
dohodou k datu předání vyklizeného bytu č. 3, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, 
zpět pronajímateli. 
 
7. Návrh na prodej automobilu na svoz odpadu SCANIA 
(tisk R/348) 
 
Usn. č. R 615/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
prodej nákladního automobilu pro přepravu odpadu SCANIA -  VIN YS2P4X20005368619, vč. 
nástavby Presko 15 s vyklápěčem VKO 2190, SPZ 5M4 4543, evidované pod inv.č. 
802000001, za dohodnutou cenu ve výši 1.350.000,- Kč + DPH, stanovenou znaleckým 
posudkem z 20.12.2019,  z vlastnictví prodávajícího Města Kojetína, Masarykovo nám.20, 
Kojetín I- Město, do vlastnictví kupujícího TECHNIS Kojetín, s.r.o. , Padlých hrdinů 638, Kojetín 
I-Město. 
 
8.  Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
(tisk R/338) 
 
Usn. č. R 616/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetínem za rok 2019, dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy tisku R/338. 
 
9.  Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2019 
(tisk R/339) 
 
Usn. č. R 617/01-20 
Rada města po projednání 
doporučuje  
Zastupitelstvu města Kojetína  

- vzít na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za 
rok 2019, 

- vzít na vědomí zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 
2019 za Obvodní oddělení Policie ČR Kojetín. 

 
10.  Personální záležitosti příspěvkových organizací 
(tisk R/340) 
 
Usn. č. R 618/01-20 
Rada města po projednání 
stanoví 
řediteli ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, s účinností od 01.02.2020, osobní příplatek dle 
tisku R/340. 
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11. Zpráva o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně 
(tisk R/341) 
 
Usn. č. R 619/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o realizaci opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období 
let 2017-2019, za rok 2019 a předloží ke schválení ZM 01/2020. 
  
12.   Poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje  
(tisk R/342) 
 
Usn. č. R 620/01-20 
Rada města po projednání 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Kojetína poskytnout peněžitý dar Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na 
částečné pokrytí nákladů, spojených s pořízením závěsného vrtulového lodního motoru na 
záchranářský člun pro požární stanici Kojetín.   
 
13.  Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo „Zateplení DPS Jana Peštuky“ 
(tisk R/344) 
 
Usn. č. R 621/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
výběr zhotovitele HMS-REAL s.r.o., IČ: 25348523, se sídlem Gen. Svobody 4104/24a, 767 01, 
Kroměříž, který byl doporučen hodnotící komisí, na základě výsledku posouzení výběrového 
řízení a hodnocení doručených nabídek, konaného dne 02.01.2020, 
schvaluje  
uzavření smlouvy o dílo v rámci investiční akce „Zateplení objektu DPS J. Peštuky v Kojetíně“, 
mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a 
zhotovitelem HMS-REAL s.r.o., IČ: 25348523, se sídlem Gen. Svobody 4104/24a, 767 01, 
Kroměříž, zastoupenou Milanem Hromadou, jednatelem společnosti, za nabídkovou cenu 
5 898 650 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou 
v době uzavření smlouvy. 
 
14.   Výběr dodavatele PD, uzavření smlouvy o dílo a zplnomocnění „Kanalizace Závodí“ 
(tisk R/345) 
 
Usn. č. R 622/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní 
a stavební řízení v rámci akce „Kanalizace Závodí“ v Kojetíně, 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 Ing. Janou Sýkorovou, 
IČ: 87154528, se sídlem Hrnčířská 292/13, 751 31, Lipník nad Bečvou, za nabídkovou cenu 
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161 000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy, 
schvaluje 
zplnomocnění Ing. Jany Sýkorové, IČ: 87154528, se sídlem Hrnčířská 292/13, 751 31, Lipník 
nad Bečvou, k provádění všech nezbytných úkonů spojených s vypracováním projektové 
dokumentace a získání souvisejícího povolení stavby příslušným stavebním úřadem v rámci 
přípravy realizace investiční akce „Kanalizace Závodí“, a to zejména ke komunikaci 
s příslušnými úřady, orgány veřejné správy, podání žádosti a vyřízení příslušného povolení 
stavby a k jednání s vlastníky nemovitostí v předmětné lokalitě.  
 
15.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD „Rekonstrukce chodníků Kojetín“ 
(tisk R/346) 
 
Usn. č. R 623/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je prodloužení termínu dokončení 
díla, tedy vypracování projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního 
povolení k investiční akci „Rekonstrukce chodníků Kojetín“, mezi objednavatelem Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, 
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a zhotovitelem, společností NELL 
PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova č.p. 5559, 760 05 Zlín, 
zastoupenou paní Ing. Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti, a to na dobu nejpozději 
do 20.5.2020. 
 
16.   Zplnomocnění k inženýrské činnosti „Kojetín, ulice Kroměřížská – nové VO“ 
(tisk R/347) 
 
Usn. č. R 624/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění Ing. Jany Šarnikové, Zolova č.p. 29/17, Slavonín, 783 01 Olomouc, 
IČ: 16653998, k provádění všech nezbytných úkonů v rámci přípravy realizace investiční akce 
„Kojetín, ulice Kroměřížská – nové veřejné osvětlení“, a to zejména ke komunikaci 
s příslušnými úřady a orgány veřejné správy. 
 
17.  Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 8 v objektu bytového domu Masarykovo 

náměstí č.p. 54 v Kojetíně“ 
(tisk R/349) 
 
Usn. č. R 625/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 8. v objektu bytového domu 
Masarykovo náměstí č. 54“ v Kojetíně, 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 za nabídkovou cenu 248 702 Kč bez DPH. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
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18. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
19/A. Zápisy z jednání komisí RM   
 
Usn. č. R 626/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zápis ze zasedání Komise školství RM, ze dne 05.12.2019.  
 
19/B. Dopis občanů města Kojetína 
 
Usn. č. R 627/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
dopis občanů města Kojetína na nežádoucí rodinu, ze dne 13.01.2020. 
 
19/C. Návrh HIK na vyřazení nedobytné pohledávky 
 
Usn. č. R 628/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyřazení finanční nedobytné pohledávky za zemřelým, dle návrhu Hlavní inventarizační 
komise, ze dne 10.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 21. ledna 2020 


