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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 5565/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 32. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 13. května 2020, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 

1. Bytové záležitosti 

(tisk R/436, R/436A) 

 

Usn. č. R 783/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město, 
před uplynutím sjednané doby nájmu nájemci PB…, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 
měsíc, tj. od 01.06.2020 do 30.06.2020, bez možnosti prodloužení nájmu po uplynutí 
sjednané doby nájmu, ostatní podmínky nájmu zůstávají beze změny. 

 

Usn. č. R 784/05-20 

Rada města po projednání 

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 1 
měsíc, tj. od 28.05.2020 do 27.06.2020, bez možnosti prodloužení nájmu po uplynutí 
sjednané doby nájmu, ostatní podmínky nájmu zůstávají beze změny. 

 

Usn. č. R 785/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, 
před uplynutím sjednané doby nájmu nájemcům KJŠ…, za podmínek nájmu na dobu určitou 
1 měsíc, tj. od 01.06.2020 do 30.06.2020, bez možnosti prodloužení nájmu po uplynutí 
sjednané doby nájmu, ostatní podmínky nájmu zůstávají beze změny. 

 

Usn. č. R 786/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, Padlých hrdinů 816, Kojetín, Kojetín I-Město, 
před uplynutím sjednané doby nájmu nájemcům MBM…, za podmínek nájmu na dobu 
určitou 1 měsíc, tj. od 01.06.2020 do 30.06.2020, bez možnosti prodloužení nájmu po 
uplynutí sjednané doby nájmu, ostatní podmínky nájmu zůstávají beze změny. 
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Usn. č. R 787/05-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

vydané Nařízení vlády č. 202/2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, 
které nabylo účinnosti dne 24.04.2020, a  

odkládá  

účinnost usnesení č. R 772/04-20 ze dne 28.04.2020, kterým vzala 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 schválila 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, po dobu platnosti Nařízení vlády č. 202/2020, kterým se 
stanoví cenové moratorium nájemného z bytů. 

 

Usn. č. R 788/05-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

ukončení nájmu bytu ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 15.11.2017, ve znění 
pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako pronajímatelem, a MM…, jako nájemcem, ze strany nájemce bytu, uplynutím sjednané 
doby nájmu, tj. k 15.05.2020. 

 

Usn. č. R 789/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu obecního bytu č. 8, vel. 2+1, Masarykovo náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – 
Město, s nájemcem MŠ…, dohodou k 13.05.2020. 

 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2020 

(tisk R/437) 

 

Usn. č. R 790/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/437, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  871,33 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  871,33 tis. Kč 

 

3. Změna odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p.o. 

(tisk R/438) 

 

Usn. č. R 791/05-20 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

změnu odpisového plánu Školní jídelny Kojetín, p. o., na rok 2020, dle důvodové zprávy tisku 
R/438. 

 

4. Poskytnutí účelového investičního příspěvku Školní jídelně Kojetín, p.o. 

(tisk R/439) 

 

Usn. č. R 792/05-20  

Rada města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Školní jídelně Kojetín, 
p.o., ve výši 180.000 Kč, za účelem spolufinancování myčky nádobí, 

souhlasí 

s pořízením myčky nádobí Školní jídelnou Kojetín, p.o., dle žádosti a důvodové zprávy tisku 
R/439. 

 

5. Souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o. 

(tisk R/440) 

 

Usn. č. R 793/05-20 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s použitím fondu investic Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p. o., k navýšení 
peněžních prostředků určených na financování údržby a opravy majetku, dle důvodové 
zprávy a tisku R/440. 

 

6. Dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 

(tisk R/442) 

 

Usn. č. R 794/05-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na 
rok 2020, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/442, 

souhlasí 

s odstoupením od realizace projektu a vrácením dotace dle podmínek stanovených 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

předloží 

k projednání a ke schválení ZM.  
 

7. Nakládání s majetkem města - prodej lisovacího kontejneru 

(tisk R/443) 

 

Usn. č. R 795/05-20 

Rada města po projednání 
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souhlasí 

se snížením minimální prodejní ceny za účelem obstarání prodeje lisovacího kontejneru 
KOLIS10 (inv.č. 739200050) formou elektronické aukce, stanovené usnesením R 675/02-20, 
a pověřuje starostu města rozhodováním o dalším postupu ve věci realizace prodeje tohoto 
majetku, včetně stanovení a případných úprav prodejní ceny, při respektování hlediska 
hospodárnosti. 

 

8.  Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2020 

(tisk R/446) 

 

Usn. č. R 796/05-20 
Rada města po projednání 
schvaluje   
uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Kojetína za rok 2020, mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín jako „zadavatelem“ a firmou OL 
AUDITING, s.r.o., Tř. Svobody 956/31, 772 31 Olomouc, jako „zhotovitelem “ za celkovou 
cenu 65 000 Kč + DPH 

 

9.  Zplnomocnění dodavatele PD k zastupování města ve věci odstranění staveb č.p.  
447 a č.p.102 v Kojetíně 

(tisk R/441) 

 

Usn. č. R 797/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
zplnomocnění společnosti BAUMAS projekt, spol. s.r.o, Moravská 3010/57a, 767 01 
Kroměříž, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Pavla Olšovského, k zastupování Města 
Kojetína při přejímání písemností a provádění nezbytných úkonů před příslušným stavebním 
úřadem, orgány státní správy a organizacemi dotčenými řízením o odstranění stavby v rámci 
odstranění staveb č.p. 447 a č.p. 102 v Kojetíně.  
 

10.  Zplnomocnění k zastupování Města Kojetína v rámci administrace projektu 
„Biocentrum Kojetín“ 

(tisk R/445) 

 

Usn. č. R 798/05-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
zplnomocnění společnosti GHC regio s.r.o., Sokolská čp. 541/30, 779 00 Olomouc, 
jmenovitě Mgr. Anetu Vlčkovou, k zastupování Města Kojetína k vyřizování všech 
nezbytných a obvyklých činností souvisejících s dotačním poradenství při realizaci a 
udržitelnosti projektu „Biocentrum Kojetín“.   

 

11. Mobilní rozhlas 

(tisk R/447) 

 

Usn. č. R 799/05-20 
Rada města po projednání 

neschvaluje 
nákup služeb komunikačního systému MOBILNÍ ROZHLAS. 



   5/5 

12. Ukončení opatření k poskytování služeb prostřednictvím CSS Kojetín 

(tisk R/448) 

 

Usn. č. R 800/05-20 

Rada města po projednání, na základě usnesení vlády ČR ze dne 07.05.2020 č. 520, 

ukončuje  

s účinností od 08.06.2020 omezení poskytování sociálních služeb prostřednictvím CSS i 
rozšíření těchto služeb (nákupy pro seniory) stanovené usnesením R 733/03-20. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 14. května 2020 


