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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 3479/2020 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 27. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 11. března 2020, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 

2. Opatření zřizovatele k provozu školských zařízení 

 

Usn. č. R 691/03-20 

Rada města po projednání 

zakazuje 

z funkce zřizovatele příspěvkové organizace, s účinností ode dne 11. března 2020, osobní 
přítomnost žáků na zájmové činnosti a vzdělávání zajišťované Domem dětí a mládeže Kojetín, 
a to na dobu, která bude shodná s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným 
pod č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 10.3.2020. 

 

Usn. č. R 692/03-20 

Rada města po projednání 

nezakazuje 

z funkce zřizovatele příspěvkové organizace, s účinností ode dne 11. března 2020, osobní 
přítomnost žáků v Mateřské škole Kojetín. 

 

3. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín a návrh 
na schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/388) 

 

Usn. č. R 693/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín v roce 2019, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín za rok 2019 včetně 
jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/388, 

schvaluje  

vypořádání ztráty za rok 2019 z rezervního fondu DDM Kojetín tvořeného ze zlepšeného 
výsledku hospodaření za minulá léta ve výši 53 666,77 Kč. 

 

http://www.kojetin.cz/
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4. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 
83 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/392) 

 

Usn. č. R 694/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 v roce 
2019 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín – nám. Míru 83 za rok 
2019 včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/392, 

schvaluje  

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu ve 
výši 210 648,83 Kč. 

 

5. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 a návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/389) 

 

Usn. č. R 695/03-20  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
v roce 2019, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
za rok 2019, včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku 
R/389, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu ve 
výši 15 882,62 Kč a do fondu odměn ve výši 15 500 Kč. 

 

6. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kojetín a návrh na 
schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/394) 

 

Usn. č. R 696/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín v roce 2019, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín za rok 2019, včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/394, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši 55 417,29 
Kč. 
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7. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín a 
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/390) 

 

Usn. č. R 697/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín v roce 2019, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Kojetín za rok 2019 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/390, 

schvaluje  

převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu ve výši 263,72 
Kč. 

 

8. Zpráva o hospodaření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace a návrh na 
schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/393) 

 

Usn. č. R 698/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín v roce 2019, 

schvaluje 

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín za rok 2019, včetně jejího 
výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/393, 

 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu ve výši Kč 
5 361,86. 
 

9. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín a 
návrh na schválení její roční účetní závěrky za rok 2019 

(tisk R/391) 

 

Usn. č. R 699/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2019, 

schvaluje  

roční účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín za rok 2019, 
včetně jejího výsledku hospodaření na základě důvodové zprávy a příloh tisku R/391, 

schvaluje 

rozdělení a převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2019 do rezervního fondu ve 
výši 100 000 Kč a do fondu odměn ve výši 43 193,89 Kč. 
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10.   Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/384) 

 

Usn. č. R 700/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 11.03.2020. 

 

11. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 

(tisk R/385) 

 

Usn. č. R 701/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 11.03.2020. 

 

12.  Centrum sociálních služeb Kojetín – studijní cesta  

(tisk R/397) 

 

Usn. č. R 702/03-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 
s vycestováním ředitelky CSS Kojetín na zahraniční studijní cestu do Izraele ve dnech 06.09.-
09.09.2020, kterou organizuje APSS ČR pod vedením prezidenta Ing. Jiřího Horeckého, 
Ph.D., MBA (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR), ve spolupráci s Velvyslanectvím 
České republiky v Tel Avivu a společnostmi Social Export Israel a Alzheimer centre in Raman 
Gan. 

 

13. Zrušení Komise bezpečnosti a prevence kriminality a jmenování Pracovní skupiny 
prevence kriminality  

(tisk R/395) 

 

Usn. č. R 703/03-20 

Rada města po projednání 

zrušuje 

k 11.03.2020 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Komisi bezpečnosti a prevence 
kriminality, 

odvolává 

z funkce členy Komise bezpečnosti a prevence kriminality, 

ukládá 

starostovi informovat o této skutečnosti členy komise a vyslovit jim poděkování za odvedenou 
činnost. 

 

Usn. č. R 704/03-20 

Rada města po projednání 
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ustanovuje 

Pracovní skupinu prevence kriminality, jako multioborový orgán, který se bude zabývat 
prevencí kriminality 

jmenuje 

za členy Pracovní skupiny prevence kriminality starostu města Kojetína, velitele Městské 
policie Kojetín a vedoucího obvodního oddělení Policie ČR Kojetín s tím, že si pracovní 
skupina může zvát ke svým jednáním hosty podle jejich odbornosti, odpovídající obsahu 
jednání, 

pověřuje 

velitele Městské policie Kojetín plněním funkce manažera kriminality. 

 

14.  Nakládání s majetkem města 

(tisk R/386) 

 

Usn. č. R 705/03-20 
Rada města po projednání 

souhlasí  

s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemkové parcely č. 
633/18, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8m2 a pozemkové parcely č. 633/19, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.159m2, v katastrálním území Kojetín a obci 
Kojetín, obě zapsané na listu vlastnictví 60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„nabyvatel“ a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. UZSVM/OPR/132/2020-OPRM. 

 

Usn. č. R 706/03-20 
Rada města po projednání 

souhlasí        

s prodejem 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 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 společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638,   Kojetín, 
Kojetín I-Město za kupní cenu 450,-Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 
30.11.2020. 

 

Usn. č. R 707/03-20 
Rada města po projednání 

souhlasí  

se směnou 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 155m2, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemek p.č. 4427/6 trvalý 
travní porost o výměře 69m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu 
vlastnictví 1329, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
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Přerov, který je ve vlastnictví MŠ… s doplatkem 41.200,-Kč a úhradou geometrického plánu 
MŠ... 

 

Usn. č. R 708/03-20 
Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí pozemku p.č. 5752/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 42m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 4111, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví MR…, do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 
100,- Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v 
tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.  

 

Usn. č. R 709/03-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí části pozemku p.č. st. 529, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 24m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 147, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví JP… do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 
100,- 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.  

 

Usn. č. R 710/03-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s koupí částí pozemku p.č. st. 579, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10m2 a cca 3m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2969, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví manželů 
ZŠ a AŠ…, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
za kupní cenu 100,- 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.  

 

Usn. č. R 711/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost JŠ…, 

nesouhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.1337/56 orná půda o výměře 43m2, ve vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov.  

 

Usn. č. R 712/03-20 
Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako budoucí „Povinný“ a 
společností cyrilek.net z.s., Spáčilova 3194/38, Kroměříž, jako budoucí „Oprávněný“ o snížení 
ceny věcného břemene o 29.125,-Kč z důvodu položení mikrotrubičky „Povinnému“.  
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15. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/387) 

 

Usn. č. R 713/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu části pozemku ze Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 01.01.2015 uzavřené 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a JD…, 
jako nájemcem, dohodou k 11.03.2020. 

 

Usn. č. R 714/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu nebytových prostor z Nájemní smlouvy ze dne 01.01.2015 uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a JD…, jako 
nájemcem, dohodou k 11.03.2020. 

 

Usn. č. R 715/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících 
k podnikání uzavřené dne 24.02.2015, ve znění pozdějších dodatků a změn, mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a společností All4Skin 
s.r.o., Riedlova 2305/5, 750 02 Přerov, IČ:03718131, dohodou k 31.03.2020. 

 

Usn. č. R 716/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prominutí dlužného nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu 6. května 
1373, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci JT…, ve výši 13 180 Kč, dle důvodové zprávy tisku 
R/387. 

 

16. Bytové záležitosti 

(tisk R/399) 

 

Usn. č. R 717/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 4+1, na ulici Kroměřížská 108, Kojetín, Kojetín I-
Město, nájemcům manželům JK a EK…, před uplynutím sjednané doby nájmu, za podmínek 
nájmu na dobu určitou od 01.04.2020 do 30.06.2020, 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 718/03-20 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, vel. 1+1, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, 
před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci AV…, za podmínek nájmu na dobu určitou 2 
měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně složené jistoty zůstávají beze změny. 

 

17.   Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2019 

(tisk R/396) 

 

Usn. č. R 719/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
- Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace za rok 2019, 
- Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2019, 
- Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 

2019, 
- Výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace za školní rok 

2018/2019 a červenec – prosinec 2019, 

a předloží je k projednání Zastupitelstvu města Kojetína dne 31.03.2020. 

 

18.  Provoz Mateřské školy Kojetín v letním období 

(tisk R/398) 

 

Usn. č. R 720/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výsledek šetření mezi rodiči, jejichž děti navštěvují Mateřskou školu Kojetín, k potřebě provozu 
MŠ Kojetín v období letních měsíců. 

 

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

(tisk R/403) 

 

Usn. č. R 721/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/403, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  512,50 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  512,50 tis. Kč 

 

 

20.   Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

(tisk R/406) 

 

Usn. č. R 722/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 
2018/05418/OSKPP/DSM ze dne 05.11.2018. 
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21. Kalkulace cen stravného Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace 

(tisk R/404) 

 

Usn. č. R 723/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.04.2020. 

 

22.  Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín 

(tisk R/405) 

 

Usn. č. R 724/03-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s místem a termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kojetín, 
příspěvková organizace, od školního roku 2020/2021: úterý, 05.05.2020, 10:00 - 15:00 hodin, 
v budově MŠ Kojetín, Hanusíkova 10, Kojetín, Kojetín I-Město.    

 

23. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytu č. 7 v objektu bytového domu Masarykovo 
náměstí 54 v Kojetíně“ 

(tisk R/400) 

 

Usn. č. R 725/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytu č. 7. 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 195 798 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

24. Smlouva o dílo na akci „Nátěr vnějších rámů oken a dveří v objektu radnice 
v Kojetíně“ 

(tisk R/401) 

 

Usn. č. R 726/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo k akci „Nátěr vnějších rámů oken a dveří v objektu radnice v Kojetíně.“ 
Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín I – Město, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a zhotovitelem Malířství Šipoš s.r.o, Hranická 157/23, Přerov II-Předmostí, 
750 02 Přerov, IČ: 25343530, za nabídkovou cenu 198 505 Kč bez DPH. Nabídková cena 
bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 
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25.  Smlouva o dílo na akci „Klimatizace MŠ Hanusíkova v Kojetíně“ 

(tisk R/402) 

 

Usn. č. R 727/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Klimatizace MŠ Hanusíkova 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 
Janem Pekařem, se sídlem Hrad 492, 768 11 Chropyně, IČ: 88742075, za nabídkovou cenu 
88 890 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době 
uzavření smlouvy.   

 

26. Rezignace členky Komise životního prostředí a zemědělství 

(tisk R/407) 

 

Usn. č. R 728/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rezignaci členky Komise životního prostředí a 
zemědělství AC… k 06.03.2020, 

ukládá 

starostovi informovat o této skutečnosti předsedu komise a odstupující člence vyslovit 
poděkování za činnost v komisi. 

 

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

27/A. Zápisy z komisí rady města 

 

Usn. č. R 729/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise školství RM, ze dne 20.02.2020. 

 

27/B. Pověření starosty k omezení nebo dočasnému ukončení činnosti příspěvkových 
organizací 

 

Usn. č. R 730/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informace MVČR, MZČR, MPSV, SZÚ a ČSSZ ke koronaviru, které město zpřístupňuje ze 
svých webových stránek, 

pověřuje 

starostu města Ing. Leoše Ptáčka, aby rozhodoval za RM jako zřizovatele ve věci omezení 
nebo dočasném ukončení činnosti příspěvkových organizací a o opatřeních neprodleně 
informoval členy RM. 
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27/C. Ukončení prací na nových webových stránkách Města Kojetín 

 

Usn. č. R 731/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o ukončení prací na nových oficiálních webových stránkách Města Kojetín a 
posledních úpravách stránek koupaliště a kempu Kojetín. V souvislosti s tím 

ruší 

pracovní skupinu ustanovenou k tvorbě webů a odvolává její členy. 

 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková, Lucie Grufíková 
V Kojetíně  23.03.2020 
 
 
 
 


