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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 6649/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 34. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 3. června 2020, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/451) 
 
Usn. č. R 803/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 16.06.2020. 
 
2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2020 
(tisk R/452) 
 
Usn. č. R 804/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/452, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  20,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  20,00 tis. Kč 

 
3. Bytové záležitosti 
(tisk R/453) 
 
Usn. č. R 805/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 12, 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. AV …,  
2. AP …, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 
35,98 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 806/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájem obecního bytu č. 7, vel. 3+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město, 
AM…, výměnou za byt č. 1, Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město,  za podmínek 
nájmu na dobu určitou 1 rok, 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 
a  
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 1, na ulici Padlých hrdinů 818, Kojetín, Kojetín I-Město, 
s nájemcem AM…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu č. 7, na 
Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město. 
 
Usn. č. R 807/06-20 
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. PB… 
2. HH…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, 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 
a  
schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 3, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-
Město, s nájemcem PB…, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu č. 3, na 
Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I-Město.   
 
4. Nakládání s majetkem města – pronájmy 
(tisk R/454) 
 
Usn. č. R 808/06-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
v souladu se ,,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“ minimální výši měsíčního nájemného za pronájem parkovacího 
místa v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 539 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho vozidla na parkovacím místě a 794 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na 1 parkovacím místě. 
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Usn. č. R 809/06-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 28.08.2019, 
mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a MK…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele bez uvedení 
důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi. 
 
Usn. č. R 810/06-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci bytu č. C4 v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
539 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 
794 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na tomto parkovacím 
místě, a za podmínky, že osobní vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 
 
Usn. č. R 811/06-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dodatků ke:         
- Smlouvě o nájmu ze dne 18.09.2015, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 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, 

- Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 28.04.2015, ve znění pozdějších 
dodatků, 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, 

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

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

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

- Smlouvě o nájmu ze dne 29.10.2018, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, jako pronajímatelem, 
a Základní uměleckou školou Kojetín, Hanusíkova 197, Kojetín, jako nájemcem,  

- Smlouvě o umístění zařízení ze dne 23.06.2000, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené 
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. 
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Usn. č. R 812/06-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
nájemci prostor sloužících k podnikání v objektu na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-
Město, společnosti Psychovia, s.r.o., Blanická 433/10, 779 00 Olomouc, IČ:03448967, slevu 
z nájemného za období od 20.11.2019 do 12.05.2020 ve výši 50% z důvodu omezení v 
užívání pronajatých prostor dle důvodové zprávy tisku R/454. 
 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/455) 
 
Usn. č. R 813/06-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s bezúplatným převodem části pozemku parc. č. 6985/13 ostatní plocha o výměře 7m2 a 
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, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2020. 
 
Usn. č. R 814/06-20 
Rada města po projednání 
nesouhlasí  
s úplatným převodem vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemku parc. č. 633/5, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 428m2 a pozemku parc. č. 633/8, ostatní 
plocha-ostatní komunikace o výměře 1 027m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 60000, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2,  do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2020. 
 
Usn. č. R 815/06-20 
Rada města po projednání 
souhlasí  
s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemku parc. č. 633/5, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 428m2 a pozemku parc. č. 633/8, ostatní 
plocha-ostatní komunikace o výměře 1 027m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 60000, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
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390/42, Praha 2,  do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, 
předloží 
k projednání zastupitelstvu města 06/2020. 
 
Usn. č. R 816/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IE-12-8005435/VB 13, „Kojetín, Kroměřížská, obnova NNv, NNk“ mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí povinná“ a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená 
společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo louky 126, Místek, Frýdek-Místek, jako 
„Budoucí oprávněná“. Pozemek parc. č. 629/1 zahrada a parc. č. st. 407/1 zastavěná plocha 
a nádvoří, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude 
dotčen stavbou zařízení distribuční soustavy – podzemního elektrického vedení a zařízení o 
napětí 0,4kV. 
 
6. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomoci starostovi za 

období od 20.02.2020 do 27.05.2020 
(tisk R/455A) 
 
Usn. č. R 817/06-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o písemných souhlasech týkajících se pozemků ve vlastnictví města, vydaných 
starostou města Ing. Leošem Ptáčkem na základě svěření pravomocí usnesením R 553/11-
19, za období od 20.02.2020 do 27.05.2020 
 
7. Souhlas s pořízením dlouhodobého majetku nad rámec schváleného rozpočtu ZŠ 

Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o. 
(tisk R/459) 
 
Usn. č. R 818/06-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s pořízením majetku nad rámec schváleného rozpočtu Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586, p. o., ve výši 105.213 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/459. 
 
8.  Přijetí dotace z Olomouckého kraje – Program na podporu JSDH 2020 
(tisk R/461) 
 
Usn. č. R 819/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč, na částečnou úhradu výdajů na 
zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín dle specifikace 
uvedené ve smlouvě, od poskytovatele dotace Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 
Olomouc 779 00, IČ 60609460, 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 jako „příjemcem“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Olomouc 779 00, IČ 60609460, jako „poskytovatelem“, dle přílohy tisku 
R/461. 
 
9. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných 

Městem Kojetínem 
(tisk R/456) 
 
Usn. č. R 820/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku 
R/456. 
 
10. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, pro školní rok 

2020/2021 
(tisk R/457) 
 
Usn. č. R 821/06-20 
Rada města po projednání 
souhlasí 
s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586 
pro školní rok 2020/2021, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 12; návrh na 
povolení výjimky předloží ZM na nejbližším jednání, 
doporučuje 
ZM výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 na školní rok 
2020/2021 povolit a zavázat se uhradit případné zvýšené náklady na vzdělávací činnost této 
ZŠ. 
 
11.  Zplnomocnění dodavatele projektové dokumentace k zastupování města 

„Biocentrum Kojetín“ 
(tisk R/460) 
 
Usn. č. R 822/06-20 
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, narozeného 12.08.1968, 
k zastupování Města Kojetína při přejímání písemností a provádění nezbytných úkonů před 
příslušným stavebním úřadem, orgány státní správy a organizacemi, dotčenými 
vypracováním projektové dokumentace o „Změně využití území k.ú. Popůvky u Kojetína – 
uložení zeminy z akce Biocentrum Kojetín“.   
 
12. Dodatek č. 6 ke smlouvě na programové vybavení VERA Radnice 
(tisk R/462) 
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Usn. č. R 823/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře 
provozu Programového vybavení VERA Radnice, číslo SWRp/13/65, mezi nabyvatelem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a poskytovatelem 
VERA, spol. s.r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. 
Jiřím Matouškem, na rozšíření předmětu pronájmu programového vybavení VERA Radnice a 
udělení licence k užití rozhraní - Elektronická fakturace, kterou se navyšuje roční nájem o 
13 200 Kč bez DPH. 
 
13. Pořízení aplikace Kojetín v mobilu 
(tisk R/463) 
 
Usn. č. R 824/06-20 
Rada města po projednání 
schvaluje  
pořízení aplikace Kojetín v mobilu, která rozšiřuje možnost rozesílání informací z webových 
stránek www.kojetin.cz do chytrých telefonů, od poskytovatele aplikace as4u.cz, s.r.o. se 
sídlem: Na dlouhém lánu19/3, 16000 Praha 6, IČ: 28884035. 
 
14. Organizační zajištění akce Kojetínské hody 2020 a Kojetínské kulturní léto 2020 
(tisk R/458) 
 
Usn. č. R 825/06-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
organizační zajištění akce Kojetínské hody 2020 a Kojetínské kulturní léto 2020. 
 
15. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta 
16/A. Změna termínu služební cesty 
 
Usn. č. R 826/06-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o změně termínu schválené služební cesty ředitelky Centra sociálních služeb 
Kojetín do Izraele (usn. č. R 702/03-20 z 11.03.2020). 
 
16/B. Dotace na podporu asistentů prevence kriminality 
 
Usn. č. R 827/06-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí  
informaci o průzkumu Krajského úřadu Olomouckého kraje, zda má město zájem o dotaci na 
podporu asistentů prevence kriminality v letech 2021–2023, 
schvaluje 
nepožadovat dotaci na podporu asistentů prevence kriminality v letech 2021–2023.  
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16/C. Ustanovení vedoucího licitačního řízení 
 
Usn. č. R 828/06-20 
Rada města po projednání, v souladu s vnitřním předpisem 2/2020 Pravidla prodeje 
pozemků, určených k výstavbě rodinných domů v Kojetíně, čl. 2.5., 
ustanovuje 
vedoucím licitačního řízení (aukce na prodej pozemků k výstavbě RD v ulici Tyršova a 
Růžová), které se bude konat dne 09.06.2020, starostu města Ing. Leoše Ptáčka. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
  
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 9. června 2020 


