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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 2431/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 26. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 19. února 2020, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/371) 

 

Usn. č. R 657/02-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 19.02.2020. 

 

2. Kronika města 

(tisk R/382) 

 

Usn. č. R 658/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zápis do kroniky města Kojetína za rok 2017. 

 

3. Navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím 

(tisk R/372) 

 

Usn. č. R 659/02-20 
Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
p.o., ve výši 85 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové zprávy tisku R/372, 

souhlasí 
s pořízením majetku do vlastnictví zřizovatele nad rámec schváleného rozpočtu Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., ve výši 85 000 Kč dle důvodové zprávy a příloh tisku 
R/372. 
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Usn. č. R 660/02-20 
Rada města po projednání 

schvaluje 

navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 
586, p.o., z důvodu zapojení do projektu v rámci programu Evropa pro občany na základě 
žádosti příspěvkové organizace o částku 29 000 Kč. 

 

Usn. č. R 661/02-20 
Rada města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí účelového příspěvku Základní škole Kojetín, náměstí Miru 83, p.o., ve výši 
77 855,46 Kč, který může být použit k veřejně prospěnému cíli. 

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/2020 

(tisk R/373) 

 

Usn. č. R 662/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/373, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  406,70 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  611,70 tis. Kč 
- financování ve výši  205,00 tis. Kč 

 

5.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/374) 

 

Usn. č. R 663/02-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 7268 (dříve p.č. st. 381) ostatní plocha-jiná 
plocha o výměře 1.027m2 ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
Prodej se uskuteční formou veřejné aukce dle Pravidel prodeje pozemků určených k výstavbě 
rodinných domů v Kojetíně. Minimální vyvolávací kupní cena pozemku je stanovena ve výši 
616.200,- Kč vč. DPH. 

 

Usn. č. R 664/02-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 7236 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
397m2 ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Prodej se uskuteční 
formou veřejné aukce dle Pravidel prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů 
v Kojetíně. Minimální vyvolávací kupní cena pozemku je stanovena ve výši 317.600,- Kč vč. 
DPH. 
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Usn. č. R 665/02-20 

Rada města po projednání 

souhlasí        

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 513/16 ostatní plocha – jiná plocha o 
výměře cca 147m2, části pozemku p.č. 513/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
cca 1.077m2, části pozemku p.č. 4943 ostatní plocha-dráha o výměře cca 2.684m2 a pozemku 
p.č. st. 1907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  86m2 (bez stavby č.p./č. ev., která je ve 
vlastnictví společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.), vše ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., 
Padlých hrdinů 638,  Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 450,-Kč/m2. 

 

Usn. č. R 666/02-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí části pozemku 513/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 47m2, ve vlastnictví 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, v katastrálním území a 
obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3672, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 450,-Kč/m2. 

 

Usn. č. R 667/02-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 4427/1, trvalý travní porost a části pozemku 
p.č. 5692/2, ostatní plocha, o celkové výměře obou částí pozemků cca 155 m2, vše zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemek p.č. 4427/6 
trvalý travní porost o výměře 69 m2, zapsané na listu vlastnictví 1329, vedené u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, který je ve vlastnictví MŠ…, s doplatkem 41.200,-Kč a úhradou geometrického plánu 
MŠ. 

 

Usn. č. R 668/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014955/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 SIGNALBAU, a.s., se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, IČ 25840819 
jako strana „Oprávněná“. Pozemky p.č. 609/28, p.č. 633/52, p.č. 633/58, p.č. 657/2, p.č. 
657/35 a p.č. 5745/2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
jsou dotčeny umístěním součásti distribuční soustavy zemní kabelové vedení NN a 
rozpojovací skříně a to na dobu neurčitou.   
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Usn. č. R 669/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Dodatku č.8 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 02/2012, uzavřené dne 
18.1.2012 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a 
TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město s účinností od 
01.01.2020. 

 

6. Nakládání s majetkem města – Smlouva o připojení sjezdu Průmyslové zóny Kojetín 

(tisk R/374A) 

 

Usn. č. R 670/02-20  

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ00301370 jako „nájemcem“ či 
„budoucím oprávněným“ a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 
779 11, IČ60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem: Lipenská 753/120, Olomouc, PSČ 779 00, IČ70960399, jako 
„vlastníkem“ či „budoucím povinným“,  ve věci napojení průmyslové zóny Kojetín k silnici 
II/367, dle přílohy tisku R/374A. 

 

Usn. č. R 671/02-20  

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Dohody o úhradě nákladů a splnění povinností mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ00301370  a Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, se 
sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 07398573, zastoupenou 
jednatelem Milanem Kratinou, kterou se Accolade CZ 43, s.r.o. zavazuje převzít povinnosti a 
uhradit náklady z  Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
uzavřené mezi Městem Kojetínem a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic 
Olomouckého kraje, p.o.,  ve věci napojení průmyslové zóny Kojetín k silnici II/367. 

 

7. Nakládání s majetkem města – Informace o vydaných souhlasech na základě svěření 
pravomoci starostovi města 

(tisk R/374B) 

 

Usn. č. R 672/02-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o písemných souhlasech vydaných starostou města Ing. Leošem Ptáčkem na 
základě svěření pravomocí usnesením R 553/11-19, za období od 20.11.2019 do 12.02.2020. 
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8. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/375, R/375A a R/375B) 

 

Usn. č. R 673/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

podnájem části pozemku parc. č. 372/11, sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Kojetín, o 
výměře cca 1,5 m2, KH…, za účelem umístění stánku na cukrovou vatu a popcorn, dle 
důvodové zprávy tisku R/375.  

 

Usn. č. R 674/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 14.02.2011, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a společností 
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ:16193741, jako nájemcem, 
dohodou k 29.02.2020. 

 

Usn. č. R 675/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření komisionářské smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, 
IČ00301370, jako „komitentem“ a VeaCom s.r.o., se sídlem Plzeňská 155/113, Praha 5-
Košíře, IČ 27581063, jako „komisionářem“, za účelem obstarání prodeje lisovacího kontejneru 
KOLIS10 (inv.č. 739200050) formou elektronické aukce, za minimální prodejní (vyvolávací) 
cenu ve výši 200.000 Kč. 

 

Usn. č. R 676/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

ukončení nájmu nebytových prostor z Nájemní smlouvy ze dne 01.01.2015 uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a  
RU…, jako nájemcem, dohodou k 29.02.2020.  

 

Usn. č. R 677/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání č. 10, 11 a části prostor č. 6 a 7, o 
celkové výměře cca 49,42 m2, ve II. nadzemním podlaží budovy č.p. 1373, stavba občanského 
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici 
6. května, to vše v k.ú. Kojetín, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nejdříve však od 
01.04.2020, výši nájemného 552,56 Kč/m2/rok + zálohy na služby spojené s nájmem, za 
účelem provozování soukromé lékařské praxe, zájemci společnosti SF med s.r.o., Na Zábraní 
212/46, Přerov, IV – Kozlovice, 750 02 Přerov, IČ:08805989. 

 

9. Bytové záležitosti 

(tisk R/376 a R/376A) 
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Usn. č. R 678/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. B6, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, před 
uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci AP… , za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, 
ostatní sjednané podmínky nájmu zůstávají v platnosti. 

 

Usn. č. R 679/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 4, Padlých hrdinů 817, Kojetín, Kojetín I – Město, s nájemcem AK…, 
dohodou k 19.02.2020. 

 

Usn. č. R 680/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 24, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. VH…, výměnou za byt č. 11, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, 

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, 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 11, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, s nájemcem VH…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu 
č. 24, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město.   

 

Usn. č. R 681/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 7 v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín I-Město, s nájemcem 
HP…, dohodou k 29.02.2020. 

 

10. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – speciální ochranná deratizace města Kojetína 

(tisk R/377) 

 

Usn. č. R 682/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je navýšený ceny, za provedení 
speciální a ochranné deratizace města Kojetína, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákona o ochraně veřejného zdraví) na částku 66 050,- Kč bez DPH, 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, 
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společností SERVIS 3xD spol. s r.o., IČ 28624581, ul. Jarmily Glazarové 370/5a, 779 00 
Olomouc – Hejčín, zastoupenou MVDr. Radovanem Šindelářem, jednatelem společnosti. 
 

11.  Smlouva o dílo na „Realizaci sídelní zeleně v intravilánu města Kojetína“ 

(tisk R/378) 

 

Usn. č. R 683/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci výsadby sídelní zeleně v  areálu dětského hřiště v ulici 
Svatopluka Čecha (dětské hřiště JIH) 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, zastoupeným Ing. Vlastimilem 
Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti za nabídkovou cenu 350 854,53 Kč bez DPH. 
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy, 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci výsadby sídelní zeleně v ulici Kuzníkova 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, 
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti za nabídkovou 
cenu 108 397,35 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 
platnou v době uzavření smlouvy. 

 

12.  Dodatek č. 9 ke smlouvě o obstarání správy a provozu dvora odpadů a smlouvy o 
výpůjčce 

(tisk R/379) 

 

Usn. č. R 684/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

Dodatek č. 9 ke smlouvě o obstarání správy a provozu sběrného dvora odpadů a smlouvy 
o výpůjčce, jejichž předmětem je navýšení cen v ceníku služeb za uložení odpadu na sběrném 
dvoře, 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 (dále jen TECHNIS Kojetín). 
 

13. Rozhodnutí o vyloučení účastníků VŘ a zaslání výzvy k podání nabídek na 
zhotovitele stavby „Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/383) 

 

Usn. č. R 685/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

• vyloučení účastníka zadávacího řízení na zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín 
společnost ZVÁNOVEC a.s., IČO: 26026279, se sídlem Rudolfovská tř. 597, České 
Budějovice 4, 370 01 České Budějovice z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu 
nesplnění podmínky účasti v zadávacím řízení – neprokázání splnění technické 
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kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a neprokázání splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů,  

• vyloučení účastníka zadávacího řízení na zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín 
společnost Gardenline s.r.o., IČO: 27263827, se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, 
PSČ 41201 z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění podmínky účasti 
v zadávacím řízení – neprokázání splnění podmínek písemného závazku podle § 83 
odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vyloučení účastníka zadávacího řízení na zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín 
společnost Rovina stavební a.s., IČO: 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 
Hulín z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu nesplnění podmínky účasti v zadávacím 
řízení – neprokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
neprokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a neprokázání splnění 
podmínek písemného závazku podle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usn. č. R 686/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
odeslání výzvy pro podání nabídek na realizaci stavby Biocentrum Kojetín, a to účastníkům 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín, kteří splnili podmínky účasti 
v zadávacím řízení.  

 

14.   Poskytnutí peněžitého daru  

(tisk R/380) 

 

Usn. č. R 687/02-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru mobilnímu hospici Andělé Stromu života p.s., Kostelní 71/37, 741 
01 Nový Jičín, IČ: 03632661, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených se 
zajištěním dostupnosti a udržitelnosti služeb mobilního hospice v roce 2020, 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Unii Roska – regionální organizaci, ROSKA PŘEROV, z.p.s., U 
Výstaviště 5, 750 00 Přerov, IČ: 70009953, ve výši 5.000 Kč, na činnost uvedené organizace 
v roce 2020,  

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru LT…, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů za poplatky, 
spojené s docházkou jejího syna DD…, do Střední školy, základní školy a mateřské školy 
JISTOTA, o.p.s. v Prostějově, na rok 2020, 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Tovačov, příspěvkové organizaci, Nádražní 
94, 751 01 Tovačov, IČ: 61985872, ve výši 9.000 Kč, na částečné pokrytí provozních nákladů, 
spojených s poskytováním sociálních služeb uvedené organizace v roce 2020,  
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schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu, 
z.s., ALFA HANDICAP, Pobočný spolek Kojetín, Husova 740, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 
04668839, ve výši 8.000 Kč, na činnost uvedeného spolku v roce 2020. 

 

15.  Vyřizování stížností a petic za rok 2019 

(tisk R/381) 

 

Usn. č. R 688/02-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2019. 

 

16. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 

17/A. Kronikář města Kojetína 

 

Usn. č. R 689/02-20 

Rada města po projednání 

odvolává 

Luďka Fíka z funkce kronikáře města a vyslovuje mu poděkování za zpracování zápisů do 
kroniky města za roky 2015-2017, 

jmenuje 

Ing. Jiřího Šírka kronikářem města Kojetína. 

 

17/B.  Zápisy z komisí rady města 

 

Usn. č. R 690/02-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 10.02.2020. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 24. února 2020 


