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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 4831/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 30. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 28. dubna 2020, v 15:30 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/419) 

 

Usn. č. R 753/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

plnění usnesení Rady města Kojetína k 28.04.2020. 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk R/420) 

 

Usn. č. R 754/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Hospodaření města za rok 2019 – schválení závěrečného účtu města a roční účetní 
závěrky, vyhodnocení inventarizace majetku za rok 2019 

(tisk R/421) 

 

Usn. č. R 755/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2019, dle důvodové zprávy a přílohy tisku 
R/421, 

souhlasí 

Se závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 
2019, dle přílohy tisku R/421, 

souhlasí 

se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2019, včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2019, dle přílohy tisku R/421 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad, 

http://www.kojetin.cz/
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souhlasí 

S účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2019 dle přílohy tisku R/421, a to bez výhrad, 

bere na vědomí 

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019, 

předloží 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. 

 

4. Informace o hospodaření města za I. čtvrtletí 2020 

(tisk R/422) 

 

Usn. č. R 756/04-20  

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1-3/2020, dle tisku R/422, 

bere na vědomí 

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-03/2020, dle 
přílohy tisku R/422. 

 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/423 a R/423A) 

 

Usn. č. R 757/04-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/424) 

 

Usn. č. R 761/04-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

se zveřejněním záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 6985/13 ostatní plocha 
o výměře 7m2a části pozemku parc. č. 6953/147 orná půda o výměře 2m2, dle 
geometrického plánu č. 2506-7601/2019 ze dne 13.12.2019 pozemky parc. č. 6985/19 o 
výměře 7m2 a parc. č. 6953/184 o výměře 2m2, vše v katastrálním území a obci Kojetín, 
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví 
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, do hospodaření  Správy silnic 
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. 

 

Usn. č. R 762/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016404/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 
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jako strana „Oprávněná“. Pozemek p.č. 656/8 ostatní plocha, v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, je dotčen stavbou zařízení distribuční 
soustavy zemní kabelové vedení NN a to na dobu neurčitou.   

 

Usn. č. R 763/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016112/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. 5706/1 a p.č. 5715/3, oba ostatní plocha, 
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 stavbou 
zařízení distribuční soustavy zemní kabelové vedení NN a to na dobu neurčitou.   

 

7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2020 

(tisk R/425) 

 

Usn. č. R 764/04-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s rozpočtovým opatřením č. 6/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/425, kterým se 
snižují: 

- příjmy o částku   259,30 tis. Kč 
- výdaje o částku   259,30 tis. Kč 

předloží 

rozpočtové opatření č. 6/2020 k projednání a ke schválení ZM dne 28.04.2020. 
 

8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/426) 

 

Usn. č. R 765/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

výpověď ze Smlouvy o nájmu ze dne 25.01.2012, ve znění pozdějších dodatků, podanou 
nájemcem VK …, s tří měsíční výpovědní dobou. 

 

Usn. č. R 766/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – prostor sloužících k podnikání č. 8,9,  a 
části prostor č. 6 a 7, o celkové výměře cca 37,33 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 01.07.2020, výši nájemného případně 568,03 Kč/m2/rok + zálohy 
na služby spojené s nájmem, v případě, že zájemce je plátcem DPH, bude výše nájemného 
navýšena o DPH v platné základní sazbě. 
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Usn. č. R 767/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, 
Kojetín I – Město, jako půjčitelem, a Městským kulturním střediskem, příspěvkovou 
organizací, Kojetín, náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ:00368903, 
kdy předmětem výpůjčky je technické vybavení Letního kina Kojetín spolufinancované 
z dotačního programu na podporu drobných investičních projektů lokálního charakteru 
v oblasti kultury v Olomouckém kraji, za podmínky výpůjčky na dobu určitou do data trvání 
podmínek poskytnuté dotace a za účelem zajištění provozování letního kina Kojetín.¨ 

 

Usn. č. R 768/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje  

zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor a prostor sloužících k podnikání 
v objektu na ulici 6. května 1373 v Kojetíně, s účinností od 01.07.2020, o míru inflace za rok 
2019 vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců 
posledního kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého 
statistického úřadu, tj. o 2,8 % dle důvodové zprávy tisku R/426, 

schvaluje    

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2019 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,8% u těchto nájemních 
smluv: 
- Smlouva o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 

Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.04.2015 uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a sdružením Sousedská beseda, z.s., Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II – Popůvky, jako 
nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a Odborným učilištěm  a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřená mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou 
Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem;   

- Smlouva o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem, 

s účinností od 01.07.2020 a 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny:         
- Smlouvy o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 

Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem; 
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- Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.04.2015 uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a sdružením Sousedská beseda, z.s., Popůvky 2, Kojetín, Kojetín II – Popůvky, jako 
nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 22.10.2007, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Barták Zdeněk s.r.o., Samostatnost 1348, Holešov, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 31.08.2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a společností Domino Hrdá s.r.o., Křenovice 157, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 22.12.2010, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a Odborným učilištěm a Základní školou, Křenovice, Křenovice 8, jako nájemcem; 

- Smlouvy o nájmu ze dne 29.10.2018 uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a Základní uměleckou školou 
Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem;   

- Smlouvy o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako 
pronajímatelem, a společností ALIACON, s.r.o., IČ:25837508, Gen. Štefánika 185/38, 
Přerov, jako nájemcem, 

z důvodu změny ve výši ročního nájemného o míru inflace za rok 2019 vyjádřené přírůstkem 
průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti 
průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,8%, s 
účinností od 01.07.2020, 

schvaluje 

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2019 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,8% u těchto nájemních 
smluv s účinností od 01.07.2020: 
- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 06.09.2019 uzavřená mezi Městem Kojetín, 

Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a společností 
Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem; 

- Smlouva o nájmu nemovité věci ze dne 17.07.2019 uzavřená mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, a společností 
Technis Kojetín spol. s. r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, jako nájemcem, 

schvaluje  

zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2019 vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu 
spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 
předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,8% u nájemních smluv na 
pronájem garáže ve dvorním traktu domu na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – 
Město, a u nájemních smluv na pronájem parkovacího místa v garážovém stání domu na 
ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, s účinností od 01.07.2020. 

 

9.   Bytové záležitosti 

(tisk R/427) 

 

Usn. č. R 769/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 3/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I – 
Město, MD…, 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. 
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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 770/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 18, 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. DŠ…, výměnou za byt č. 12, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – 
Město, 

2. JV…, 

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. 12, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I – Město, s nájemcem DŠ…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy 
k bytu č. 18, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I – Město. 

 

Usn. č. R 771/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I – 
Město, před uplynutím sjednané doby nájmu nájemci MM…, za podmínek nájmu na dobu 
určitou 1 měsíce, tj. od 01.05.2020 do 31.05.2020, bez možnosti prodloužení nájmu po 
uplynutí sjednané doby nájmu, ostatní podmínky nájmu zůstávají beze změny. 

 

Usn. č. R 772/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

možnost zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Kojetína o míru inflace za rok 2019 
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 
kalendářního roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického 
úřadu, tj. o 2,8 %, a  

schvaluje  

zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Kojetína o míru inflace za rok 2019 vyjádřenou 
přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního 
roku proti průměru 12 předchozích měsíců dle údajů Českého statistického úřadu, tj. o 2,8%, 
s účinností od prvního dne třetího kalendářního měsíce po dojití návrhu na zvýšení 
nájemného nájemci bytu, a to na výši nájemného a vyjma bytů uvedených v důvodové 
zprávě tisku R/427. 

 

10.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2020 

(tisk R/430) 

 

Usn. č. R 773/04-20 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/430, kterým dochází 
pouze k přesunům mezi schválenými výdaji. 

 

11.   Pověření CSS Kojetín, po. Závazkem veřejné služby – odborné sociální 
poradenství 

(tisk R/432) 

 

Usn. č. R 774/04-20 

Rada města po projednání 

doporučuje 

zastupitelstvu města v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 
pověřit, Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, IČO: 75123215, se 
sídlem náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město (dále jen “organizace“) 
výkonem služby obecného hospodářského zájmu – odborného sociálního poradenství (dále 
jen “SOHZ“) ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to za podmínek finanční podpory a následné kontroly uvedených v důvodové 
zprávě. 

 

12.  Souhlas s přijetím daru CSS Kojetín, p.o.  

(tisk R/433) 

 

Usn. č. R 775/04-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 5.000 Kč bez DPH od BATIST Medical a.s., IČO 
28813936, se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, Centrem sociálních služeb 
Kojetín, příspěvkovou organizací, IČO 75123215 se sídlem Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín. 

 

13. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Svatopluka Čecha 586, Kojetín 

(tisk R/428) 

 

Usn. č. R 776/04-20 

Rada města po projednání 

zřizuje 
při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, pro školní rok 2020/2021 
jednu přípravnou třídu. 

 

14.   Kalkulace cen pro cizí strávníky ŠJ Kojetín od 01.05.2020 

(tisk R/429) 

 

Usn. č. R 777/04-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

kalkulaci cen stravného ve Školní jídelně Kojetín, příspěvkové organizaci, k 01.05.2020. 
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15.   Místní plán inkluze Města Kojetína pro období 2020–2023 

(tisk R/434) 

 

Usn. č. R 778/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

Místní plán inkluze města Kojetína pro období 2020-2023. 

 

16.  Výběr zhotovitele stavby a uzavření smlouvy o dílo „Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/435) 

 

Usn. č. R 779/04-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
výběr zhotovitele stavby Biocentrum Kojetín společnost KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, 

se sídlem Mohelno 563, PSČ: 675 75, Mohelno, který byl doporučen hodnotící komisí, na 
základě výsledku posouzení výběrového řízení a hodnocení doručených nabídek, 
konaného dne 24.04.2020, 

schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo v rámci investiční akce „Biocentrum Kojetín“, 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 
KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, se sídlem Mohelno 563, PSČ: 675 75, Mohelno, 
za nabídkovou cenu 24 585000 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o 
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

17. Obnovení provozu MŠ 

 

Usn. č. R 780/04-20 

Rada města po projednání 

ruší 

s účinností od 25.05.2020 opatření vydané za účelem zákazu osobní přítomnosti žáků na 
vzdělávání zajišťovaném Mateřskou školou Kojetín, p.o., 

ukládá 

ředitelce Mateřské školy Kojetín, p.o. postupovat při obnovení provozu dle doporučení KHS 
Olomouckého kraje a pokynů ministerstev. 

 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 4. května 2020 


