
Bank. spojení: IČO: 00301370 Tel: 581 277 411 E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz  
19-1883093339/0800 DIČ: CZ00301370 Fax: 581 277 403 web: http://www.kojetin.cz 

 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK3934/2020 – ST/Gru 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 29. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 31. března 2020, ve 13:00 hodin,  

online přes aplikaci Skype  

 

2. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(ústně) 

 

Usn. č. R 734/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 16.03.2020. 

 

3. Navýšení příspěvku na provoz MěKS Kojetín, p. o. 

(tisk R/410) 

 

Usn. č. R 735/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  
navýšení příspěvku na provoz na rok 2020 příspěvkové organizaci Městské kulturní 
středisko, Kojetín, IČ 00368903 ve výši 115 tis. Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a 
důvodové zprávy tisku R/410 

 

4. Uložení odvodu z fondu investic ZŠNM Kojetín, p. o.  

(tisk R/411) 

 

Usn. č. R 736/03-20 

Rada města po projednání 

povoluje 

Základní škole Kojetín, nám. Míru 83, p. o., převod finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč 
z rezervního fondu do fondu investic, dle důvodové zprávy tisku R/411 

ukládá 
Základní škole Kojetín, nám Míru 83, p. o., odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve 
výši 240 tis. Kč, dle důvodové zprávy tisku R/411 

 

http://www.kojetin.cz/
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5. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

(tisk R/412) 

 

Usn. č. R 737/03-20  

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/412, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši    399,94 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši    116,00 tis. Kč 
- financování ve výši  - 283,94 tis. Kč 

 

6. Nakládání s majetkem  

(tisk R/413) 

 

Usn. č. R 738/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje         

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800092593-3/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“. Silniční most ev.č. 2, ve vlastnictví Města 
Kojetína umístěný na pozemku p.č. 5778/4 vodní plocha (ve vlastnictví Mlýna Kojetín spol. 
s.r.o., Mlýnská 280, Kojetín, Kojetín I-Město), v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
bude dotčen stavbou plynárenského zařízení č. stavby 8800092593.  

 

Usn. č. R 739/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „povinný“ a společností 
KeyNet.cz s.r.o., se sídlem Dornych 486/47b, 617 00 Brno, zastoupena Romanem Žůrkem, 
provozním ředitelem, jako „oprávněný“. Pozemky p.č. 657/30 ostatní plocha, p.č. 657/35 
ostatní plocha, p.č. st. 1281 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5742/1 ostatní plocha, vše 
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 komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a jeho příslušenství s označením 
stavby „Kojetín Dudíkova kulturní dům“, a to na dobu neurčitou.   

 

7. Nakládání s majetkem města - pronájmy 

(tisk R/414) 

 

Usn. č. R 740/03-20 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

ukončení nájmu nebytových prostor z Nájemní smlouvy ze dne 31.12.2017 uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, jako pronajímatelem, a JČ…, jako 
nájemcem, dohodou k 31.03.2020. 

 

8. Bytové záležitosti 

(tisk R/415) 

 

Usn. č. R 741/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. C4, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. BZ…, 
2. JC…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 
47,09 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, 
výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování 
nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína a pro poskytování nájmu parkovacích míst 
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město; 

 

Usn. č. R 742/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 8, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – Město, 
těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 

1. MŠ…, 
2. EV…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 69 Kč/m2 
+  zálohy na služby spojené s nájmem bytu, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem 
v souladu s ustanovením § 2254 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína a pro 
poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město; 

 

Usn. č. R 743/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 7, 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. MM…, 
2. AP…, 

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; 
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Usn. č. R 744/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 11, 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. MB…, 
2. AB…, 

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; 

a  

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 1, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I – 
Město, s nájemcem MB…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu č. 11, 
v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město.   
 

9. Bytové záležitosti 

(tisk R/415A) 

 

Usn. č. R 745/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu zvláštního určení  č. 33, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, 
Kojetín, Kojetín I – Město, s nájemkyní MP…, dohodou ke dni 31.3.2020.   

 

Usn. č. R 746/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost MUDr. AK… o snížení či prominutí nájemného Diagnostické ambulance  Kojetín s. r. 
o. – rentgen, ultrazvuk,  se sídlem 6. května 1373, Kojetín. Řešení odkládá na dobu po 
ukončení nouzového stavu s tím, že možnost případného snížení nájmu bude s jednotlivými 
žadateli řešena individuálně. 

 

10. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2020/00036 a dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o 
umístění stavby v rámci stavby „VPIC_Kojetín_Blanská_chodníky“ 

(tisk R/416) 

 

Usn. č. R 747/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
- uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č.VPI/MS/2020/00036 v rámci stavby “VPIC_Kojetín_Blanská_chodníky“, 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, společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ. 04084063, zastoupená na základě pověření panem Ing. 
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Valterem Skowronkem, supervizorem pro výstavbu sítě. Nabídková cena celkem činí 
203 183,00 Kč  

- uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 
stavby “VPIC_Kojetín_Blanská_chodníky“, 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 společností 
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ. 
04084063, zastoupená na základě pověření panem Ing. Valterem Skowronkem, 
supervizorem pro výstavbu sítě.  

 

11.   Pověření výkonem funkce veřejného opatrovníka 

(tisk R417) 

 

Usn. č. R 748/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o změně rozsahu omezení svéprávnosti SV… na základě pravomocného rozsudku 
Okresního soudu v Přerově ze dne 27.11.2019, č.j. … a rozšíření pravomocí v jeho 
zastupování při výkonu veřejného opatrovnictví,  

pověřuje 

na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 27.11.2019, č.j. …, 
kterým je jmenováno Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
opatrovníkem SV…, výkonem opatrovnictví Adélu Zaoralovou, DiS., referenta sociálních věcí 
odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví 
Bc. Alici Stavovou, sociální pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín. 

 

12. Výroční zpráva o činnosti MěÚ Kojetín v roce 2019 

(tisk R/418) 

 

Usn. č. R 749/03-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín v roce 2019. 

 

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

13/A Různé 

 

Usn. č. R 750/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nákup materiálu pro šití roušek místním obyvatelům a jeho distribuci obyvatelům 
prostřednictvím prodejny Textil a galanterie Helena Poláková, IČ 88136175 do částky 
130 tis. Kč. 

 

Usn. č. R 751/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nákup dezinfekčních a dalších ochranných prostředků pro ochranu před koronavirem SARS-
CoV-2 (COVID-19) a jejich distribuci Městským úřadem Kojetín mezi pracující zaměstnance 
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MěÚ Kojetín, zřizovaných příspěvkových organizací a zakládaných společností, podnikatele 
s otevřenými provozovnami na území města z důvodu ochrany nakupujících a obyvatele 
města, pro které je obtížné tyto prostředky opatřit, a to do částky 500 tis. Kč.  

 

Usn. č. R 752/03-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

otevření sběrného dvora, který provozuje TECHNIS Kojetín spol. s r. o., IČ: 64608727, a to 
od 01.04.2020. Provoz zajistit v souladu se současným krizovým režimem a s platnými 
opatřeními vlády a k jejich vymáhání využít Městskou policii Kojetín. Pověřuje starostu města 
Ing. Leoše Ptáčka rozhodnout o uzavření sběrného dvora s tím, že bude informovat Radu 
města Kojetína na nejbližší schůzi o termínu a důvodech jeho uzavření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla: Lucie Grufíková 
V Kojetíně  01.04.2020 


