Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Č.j.
Spis č.

MK 8400/2020 – ST/Dan
1437/2018

USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Kojetína,
konané dne 15. července 2020, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín

1. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k neinvestiční akci „Zpracování
analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle – VIC Kojetín“
(tisk R/480)
Usn. č. R 883/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
výběr dodavatele Security management s.r.o. se sídlem Černokostelecká 1367/29, 100 00
Praha 10, IČ: 27433773 na dílo „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého
cíle – Vzdělávací a informační centrum Kojetín“, který byl po vyhodnocení doporučen
hodnotící komisí na základě výsledků posouzení a hodnocení došlých nabídek výběrového
řízení,
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle –
Vzdělávací a informační centrum Kojetín“, mezi objednavatelem Městské kulturní středisko
Kojetín, příspěvková organizace, se sídlem náměstí Republiky 1033, 752 01 Kojetín, Kojetín
I-Město, IČ: 00368903, zastoupeným Hanou Svačinovou, ředitelkou p. o., a zhotovitelem
společností Security management s.r.o. se sídlem Černokostelecká 1367/29, 100 00 Praha
10, IČ: 27433773, zastoupenou Lubomírem Halamíčkem, jednatelem s.r.o., za nabídkovou
cenu 279.994, Kč včetně DPH.
2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2020
(tisk R/481)
Usn. č. R 884/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/481, kterým se
zapojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
427,11 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
430,11 tis. Kč
- financování ve výši
3,00 tis. Kč

Bank. spojení:
19-1883093339/0800

IČO: 00301370
DIČ: CZ00301370

Tel: 581 277 411
Fax: 581 277 403

E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz
web: http://www.kojetin.cz

3. Nakládání s majetkem města
(tisk R/482 a R/482A)
Usn. č. R 885/07-20
Rada města po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru směny části pozemku p.č. 513/1 ostatní plocha o výměře 129m2, dle
geometrického plánu č. 2500-199/2019 ze dne 25.9.2019 pozemek p.č. 513/18 o výměře
129m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001,
vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, který je ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemky
p.č. 513/19 ostatní plocha o výměře 9m2, p.č. 513/20 ostatní plocha o výměře 2m2 a p.č.
513/21 ostatní plocha o výměře 10m2, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín,
zapsané na listu vlastnictví 581, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví SJM AP a MP…, s doplatkem 53.600,Kč a úhradou geometrického plánu AMP.
Usn. č. R 886/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o umístění stavby č. IZ-12-8002102 Kojetín, Olomoucká 356 vNN mezi
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „vlastník“ a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly,
zastoupená společností Emontas, s.r.o. se sídlem Jiráskova 1273/7a, Olomouc, PSČ 779
00, IČO: 25883551 jako „stavebník“. Pozemek ve vlastnictví Města Kojetína p.č. 5760/1
ostatní plocha-ostatní komunikace, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou venkovního vedení.
Usn. č. R 887/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu
„Kojetín, kanalizace Závodí“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
Kojetín I-Město jako „nájemce či budoucí oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, Hodolany, Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, Lipenská 120,
Olomouc jako „pronajímatel či budoucí povinný“. Předmětem nájmu a zřízení služebnosti je
dotčení části pozemku p.č. 5682/2, ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín,
zapsaném na listu vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, překopem ½ vozovky a protlakem komunikace II/436 pro
vybudování trasy výtlaku.
Usn. č. R 888/07-20
Rada města po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. st. 2174 o výměře 52m2, p.č. st. 1540/1 o
výměře 26m2, p.č. st. 1635/2 o výměře 65m2, p.č. st. 1748 o výměře 31m2, p.č. st. 2359 o
výměře 55m2 a p.č. st. 2447 o výměře 7m2, vše zastavěné plochy a nádvoří (bez č.p./č. ev.
staveb ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.), ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín,
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zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, za kupní cenu 662,- Kč/m2 a za podmínky úhrady
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní
poplatek při vkladu práva do KN.
4. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/483)
Usn. č. R 889/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
pronájem parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I-Město, nájemci bytu č. C4, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, JC…, za
podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 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, motorové vozidlo musí být
v provozuschopném stavu a nesmí mít instalováno LPG nebo CNG.
5. Prominutí smluvní pokuty – nedodržení termínu předání projektové dokumentace
„Kanalizace Závodí“ v Kojetíně
(tisk R/484)
Usn. č. R 890/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
prominutí smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo č. 38/2020 ze dne 03.02.2020 za nedodržení
termínu předání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení včetně
inženýrské činnosti, v rámci akce „Kanalizace Závodí“ v Kojetíně, mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:
00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města a zhotovitelem Ing. Janou
Sýkorovou, IČ: 87154528, se sídlem Hrnčířská 292/13, 751 31, Lipník nad Bečvou, ve výši
2 240,30 Kč včetně DPH.
6. Zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ
(tisk R/485)
Usn. č. R 891/07-20
Rada města po projednání
stanovuje
celkový počet zaměstnanců Města Kojetína, zařazených do městského úřadu v době od
01.08.2019 po dobu souběhu funkce pokladní a zástupu za dlouhodobou pracovní
neschopnost na 30.
7. Uzavření Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních
prázdnin
(tisk R/486)
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Usn. č. R 892/07-20
Rada města po projednání
bere na vědomí
uzavření provozu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, v průběhu letních prázdnin,
a to od 20. července do 14. srpna 2020.
8. Dodatek smlouvy na seniorská tlačítka s T-Mobile
(tisk R/487)
Usn. č. R 893/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 smlouvy na služby spojené s provozem seniorských tlačítek, mezi
uživatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I –
Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města
a poskytovatelem T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Praha 4, Tomíčkova 2144/1,
PSČ 14800, zastoupená pověřeným zástupcem Jakubem Hašlarem, kterou se zvyšuje počet
seniorských tlačítek na 60 ks, za cenu služeb 11 880 Kč bez DPH/měsíčně.
9. Rejstřík škol a školských zařízení – DDM Kojetín
(tisk R/488)
Usn. č. R 894/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení pro Dům dětí a mládeže Kojetín,
včetně žádosti o prominutí zmeškání termínu pro zápis změn, dle přílohy tisku R/488.
10. Odmítnutí námitek stěžovatele výběrového řízení na zhotovitele stavby „Demolice
areálu SOU stavební, Křenovská 676, Kojetín“
(tisk R/489)
Usn. č. R 895/07-20
Rada města po projednání
schvaluje
odmítnutí námitek stěžovatele (účastníka) v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Demolice areálu SOU stavební, Křenovská 676 Kojetín“, a to společnosti SETRA,
spol.s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČ 00220159.
11. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
12/A. Vnitřní předpisy Centra sociálních služeb Kojetín
Usn. č. R 896/07-20
Rada města po projednání
bere na vědomí
Vnitřní směrnici Centra sociálních služeb Kojetín č. 1 – Organizační řád (ze dne 29.06.2020),
včetně příloh 1–3.
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12/B. Žádost o souhlas s přijetím dotace z Olomouckého kraje
Usn. č. R 897/07-20
Rada města po projednání
souhlasí
s přijetím dotace ve výši 25.000 Kč na akci Teambuilding pro instruktory a dobrovolníky DDM
Kojetín II a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Domem dětí a mládeže
Kojetín, p.o., Svatopluka Čecha 586, 752 01 Kojetín, IČ 70236356, zastoupeným Mgr. Janou
Hrušákovou, ředitelkou a Olomouckým krajem, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ
60609460.“

Ing. Leoš Ptáček v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 20. července 2020
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