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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK3484/2020 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 28. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 16. března 2020, v 15:00 hodin, v zasedací místnosti 

Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 

2. Odmítnutí námitek stěžovatele (účastníka) výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/408) 

 

Usn. č. R 732/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

odmítnutí námitek stěžovatele (účastníka) v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Biocentrum Kojetín“, a to společnosti Gardenline s.r.o., IČ 27263827, se sídlem Šeříková 
405/13, 412 01 Litoměřice.  

 

3. Opatření k poskytování služeb prostřednictvím CSS Kojetín 

(tisk R/409) 

 

Usn. č. R 733/03-20 

Rada města Kojetína po projednání, z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 
(koronavir), 

omezuje 

s účinností od 17.03.2020 do odvolání poskytování sociálních služeb prostřednictvím CSS 
Kojetín takto: 

Pečovatelská služba bude poskytovat pouze nezbytné úkony: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele (ranní hygiena, hygiena na 

lůžku, koupání – sprchování) 

- pomoc při použití WC v domácnosti uživatele 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

- dovoz nebo donáška jídla 

- pomoc při přípravě jídla a pití 
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- příprava a podání jídla a pití (tato základní činnost je zajišťována jen v rozsahu úkonů 

podle § 6 odst. 1 písm. c), bod 3 a 4 vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.) 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- běžný úklid a údržba domácnosti 

- běžné nákupy a pochůzky 

- praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 

- praní a žehlení osobního prádla popř. jeho drobné opravy (v prádelnách na DPS) 

Fakultativní činnosti 

- dohled v pracovní dobu (např. nad požitím léků, spočinutí po koupání apod. 

Odborné sociální poradenství /Poradna pro seniory/ 

Odborné sociální poradenství bude poskytováno pouze telefonicky nebo emailem. 

(mobil: 792 310 357, email: poradna@css.kojetin.cz), 

rozšiřuje  

s účinností od 17.03.2020 do odvolání poskytování sociálních služeb prostřednictvím CSS 
Kojetín takto: 

Pečovatelská služba bude zajišťovat s účinností od 17.03.2020 do odvolání nákup 
základních potravin, léků a hygienických potřeb: 

- Smluvním klientům CSS – zdarma 
- Nájemníkům bytů v DPS, kterým nemůže tyto služby zajistit rodina či jiná blízká osoba 

a nemají tuto službu sjednanou s CSS – zdarma, na základě telefonického požadavku 
nebo osobního požadavku (přes pracovnice pečovatelské služby) 

- Seniorům nad 70 let s trvalým pobytem v Kojetíně, kterým nemůže tyto služby zajistit 
rodina či jiná blízká osoba a nemají tuto službu sjednanou s CSS – zdarma, na základě 
telefonického požadavku nebo osobního požadavku (přes MP Kojetín), 

telefon pro požadavky o zajištění nákupu: 

CSS: 582 762 282, 775 753 342, 792 310 357 

MP Kojetín: 776 737 287 

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


