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    Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 1513/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 25. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 28. ledna 2020, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 
(tisk R/350) 
 
Usn. č. R 629/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Rady města Kojetína k 28.01.2020. 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk R/351) 
 
Usn. č. R 630/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 
3. Návrh na poskytnutí dotací 
(tisk R/352) 
 
Usn. č. R 631/01-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 3.800.000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s., 
se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a 
příloh tisku R/352, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 
629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle příloh tisku R/352. 
 
Usn. č. R 632/01-20 
Rada města po projednání 
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souhlasí 
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 250.000 Kč TJ Sokol Kovalovice, z. s., se 
sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy a 
příloh tisku R/352, 
souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem 
Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle příloh tisku R/352, 
předloží 
návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací k projednání a ke schválení zastupitelstvu města na 
jeho zasedání dne 28.01.2020. 
 
4.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2020  
(tisk R/353) 
 
Usn. č. R 633/01-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 2/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/353, kterým se: 

- snižují příjmy o           -118,10 tis. Kč 
- navyšují výdaje o    24 481,00 tis. Kč 
- navyšuje financování o  24 599,10 tis. Kč 

předloží 
rozpočtové opatření č. 2/2020 k projednání a ke schválení ZM dne 28.01.2020. 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/354 a R/354A) 
 
Usn. č. R 634/01-20  
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015248/VB8, 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 SIGNALBAU, a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, IČ 25840819 
jako strana „Oprávněná“. Pozemek p.č. 5738/2 ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen umístěním součásti distribuční 
soustavy zemní kabelové vedení NN, a to na dobu neurčitou.   
 
Usn. č. R 635/01-20  
Rada města po projednání 
schvaluje  

uzavření dohody o zániku věcného břemene „vedení kanálu ve prospěch domu č.pop.38“ mezi 
vlastníkem panujícího pozemku parc.č. st. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
dům č.pop.38, VP… a vlastníkem povinného pozemku parc.č.7236 – ostatní plocha, Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí č.p. 20, Kojetín,  v katastrálním území a obci Kojetín, za 
podmínky úhrady Městem Kojetín veškerých souvisejících nákladů, v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN. 
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6. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/355 a R/355A) 
 
Usn. č. R 636/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.12.2008 mezi společností SBIS s.r.o., 
Masarykova 597, 798 27 Němčíce nad Hanou, IČ:26961105, jako zhotovitelem, a Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, na provádění 
úklidových prací společných prostor v domě Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, kterým 
dojde ke zvýšení ceny za úklid na 1295 Kč/týden a za úklidové prostředky na 450 Kč/měsíc 
bez DPH. 
 
Usn. č. R 637/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 21.08.2015 mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako propachtovatelem, a JO …, 
kterým dojde k ukončení pachtu části pozemku parc. č. 1302, o výměře 2 300 m2, v k.ú. 
Kojetín, dohodou s účinností od 01.02.2020 a aktualizaci přílohy č. 1 pachtovní smlouvy. 
 
Usn. č. R 638/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 30.12.2005 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a MLŠ…, jako nájemci, 
kterým dojde ke snížení výměry pronajatých pozemků z 238 m2 na cca 146 m2 dle důvodové 
zprávy tisku R/355. 
 
Usn. č. R 639/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu věci movité č. 151/2019, ze dne 10.12.2018 mezi 
společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, IČ:64608727, 
jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako 
nájemcem, na pronájem odpadových nádob, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu dle 
přílohy č. 1 tisku R/355A. 
  
7. Bytové záležitosti 
(tisk R/356) 
 
Usn. č. R 640/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 33, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. AK…, 
2. SH…, 
3. MB…, 
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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 641/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. OB…, 
2. RM…, 

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. 
 
8. Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou 

v majetku Města Kojetína 
(tisk R/362) 
 
Usn. č. R 642/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku 
města Kojetína. 

 
9.  Souhlas s provedením přestavby objektu bývalé kotelny na ulici Dudíkova na 

multifunkční sportovní zařízení 
(tisk R/364) 
 
Usn. č. R 643/01-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s provedením rekonstrukce a přestavby objektu občanské vybavenosti - stavby  bez č.p. 
nacházející se na pozemku  parc. č. st. 1767, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kojetín  na 
ul. Dudíkova v Kojetíně, za účelem vybudování multifunkčního sportovního zařízení s halou 
pro stolní tenis a cvičebním sálem, včetně zázemí, a to v souladu s Pravidly dotačního 
Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého 
kraje v r.2020,  nájemcem objektu TJ Sokol Kojetín, z.s., nám. Republiky 1033, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, IČ:43541658, přičemž se bude jednat o investici nájemce do majetku ve 
vlastnictví Města Kojetína, 
souhlasí  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci 
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v r.2020   za účelem realizace rekonstrukce 
a přestavby objektu občanské vybavenosti - stavby  bez č.p. nacházející se na pozemku  parc. 
č. st. 1767, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kojetín  na ul. Dudíkova v Kojetíně, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, s cílem vybudování multifunkčního sportovního zařízení s halou pro 
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stolní tenis a cvičebním sálem, včetně zázemí, nájemcem TJ Sokol Kojetín, z.s., nám. 
Republiky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:43541658, za podmínky, že nájemce 
nepřevede majetek pořízený z dotace  po dobu minimálně 10ti let na jiného vlastníka,  
předloží 
k projednání zastupitelstvu města. 
 
10.  Příprava aukce pozemků na výstavbu RD v Kojetíně 
(tisk R/365) 
 
Usn. č. R 644/01-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s Pravidly prodeje pozemků, určených k výstavbě rodinných domů v Kojetíně, která upravují 
postupy veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku při prodeji parcel k nové výstavbě rodinných 
domů, z vlastnictví města Kojetína zájemcům o koupi, dle přílohy tisku Z/86, 
doporučuje stanovit 
pro účely veřejné soutěže minimální (vyvolávací) kupní cenu pozemku p.č. st.381 na ul. 
Tyršova, k.ú. Kojetín, o výměře 1027m2, ve výši 616.200 Kč (vč. DPH), 
doporučuje stanovit 
pro účely veřejné soutěže minimální (vyvolávací) kupní cenu pozemku p.č. 7236 na ul. Růžová, 
k.ú. Kojetín, o výměře 397m2, ve výši 238.200 Kč (vč. DPH), 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města. 
 
11.  Nakládání s majetkem města 
(tisk R/366) 
§ 40 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích  (obecní zřízení) : 
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 tohoto zákona ani neposkytují podle jiného právního předpisu. 
 
12.  Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2019  
(tisk R/357) 
 
Usn. č. R 647/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2019, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 28.01.2020. 
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13.  Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů obcí Střední Moravy 
(tisk R/358) 
 
Usn. č. R 648/01-20 
Rada města po projednání 
doporučuje  
Zastupitelstvu města Kojetína schválit úhradu příspěvku za Město Kojetín, jakožto člena 
dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Střední Moravy“, do Regionálního fondu pro 
přípravu projektů na Střední Moravě, na rok 2020, v celkové výši 18.309 Kč. 
 
14. Schválení projektu v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2020 
(tisk R/363) 
 
Usn. č. R 649/01-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
se zapojením města Kojetín do projektu v rámci Programu prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/363, 
souhlasí 
s předložením Žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 
2020, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/363, 
předloží 
k projednání a ke schválení ZM dne 28.01.2020. 
 
15. Realizace investiční akcí v roce 2019 
(tisk R/359) 
   
Usn. č. R 650/01-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2019, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 28.01.2020. 
 
16. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie v rámci akce „Nová, Kojetín“ 
(tisk R/367) 
 
Usn. č. R 651/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120072776 o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce „Nová, 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 společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
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IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupenou Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení 
Připojování. 
 
17.   Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 18 v objektu DPS E. Beneše 

v Kojetíně“ 
(tisk R/368) 
 
Usn. č. R 652/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 18. v objektu DPS 
E. Beneše 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 249 222 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
18.  Administrace výběrového řízení na zhotovitele „Demolice areálu SOU stavební“ 
(tisk R/369) 
 
Usn. č. R 653/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Příkazní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění výběrového řízení na zhotovitele 
stavby „Demolice areálu SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“. Smlouva je uzavírána mezi 
příkazcem Městem Kojetínem, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, starostou a příkazníkem ARL 
INNOVATION s.r.o., Litovelská 1340/2c, 779 00 Olomouc, IČ: 01744828, zastoupenou Ing. 
Milošem Axmannem, jednatelem za celkovou cenu ve výši 99.000 Kč bez DPH.  Nabídková 
cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  
 
 
19. Plány činnosti komisí rady města na rok 2020 
(tisk R/360) 
 
Usn. č. R 654/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
plány činnosti 
- komise školství, 
- komise životního prostředí a zemědělství, 
na rok 2020. 
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20.   Stanovení odměn a dalších plnění neuvolněným členům zastupitelstva a občanům 
pracujícím v komisích RM a výborech ZM 

(tisk R/361) 
 
Usn. č. R 655/01-20 
Rada města po projednání 
doporučuje stanovit 
1. od 01.02.2020 v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle § 72, 73 
a 74, odst. 3) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017Sb., v platném znění o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která vychází z počtu 6 203 
obyvatel města Kojetína s trvalým pobytem k 01.01.2018, ve výši: 
a) člen zastupitelstva 2 100 Kč 
b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 700 Kč 
c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 100 Kč 
d) člen rady 8 000 Kč 
e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 8 300 Kč 
f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 8 600 Kč 

2. k předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky v daném roce se při stanovení měsíčních odměn nepřihlíží, 

3. neuvolněnému zastupiteli se vyplácí nejvyšší uvedená odměna odpovídající jeho funkci, 
do souhrnné odměny se nesčítají jiné než uvedené souběhy, 

4. v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu, 

5. v případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 
nebo jmenování do příslušné funkce a do odvolání z funkce nebo rezignace, 

doporučuje stanovit 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích paušální částku náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce dle § 71, odst. 3 zákona o obcích, tj. fyzické 
osobě, která je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost takto: 

a) paušální částka za hodinu 200 Kč 
b) nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc 5 000 Kč 

doporučuje rozhodnout 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích o plněních pro členy 
zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích takto: 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
d) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 

nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
e) odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
f) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného 

člena zastupitelstva obce, 
g) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
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příspěvky a odměny budou poskytnuty za stejných podmínek a ve stejné výši jako 
zaměstnancům města dle platných vnitřních předpisů, 
doporučuje rozhodnout 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, v případě, že jejich činnost přesáhne 4 hod/rok 
takto: 

a) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 200 Kč/hod 
b) předseda komise nebo zvláštního orgánu 300 Kč/hod 

Plnění se poskytuje na základě podkladů poskytnutých předsedou výboru, komise nebo 
zvláštního orgánu, za celé hodiny skutečné přítomnosti na zasedáních výborů, komisí a 
zvláštních orgánů města nebo vykonané činnosti bezprostředně související s výkonem funkce 
a vyplácí se zpravidla 1x ročně. 
 
21.  Smlouva o výpůjčce na kávovar Tchibo 
(R/370) 
 
Usn. č. R 656/01-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce, mezi vypůjčitelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem 
Ptáčkem – starostou města a půjčitelem Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o. se 
sídlem Praha 8, V Holešovičkách 1450/18, PSČ: 180 00, IČ: 27387739, DIČ: CZ27387739, 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 805567004/2700, zastoupená: 
Jiřím Matějkou na základě přiložené plné moci, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 115696, na bezplatné užívání kávovaru: Saeco 
Aulika Top, výhradně pro přípravu kávy od půjčitele, při minimálním odběru 4kg kávy měsíčně 
při ceně 625,-Kč bez DPH /1kg kávy. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 3. února 2020 


