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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 9005/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 37. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 5. srpna 2020, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
 

1. Dodavatel telekomunikačních služeb pro Město Kojetín 

(tisk R/493) 

 

Usn. č. R 898/08-20  

Rada města po projednání 

schvaluje 

udělení výjimky z postupu dle čl. 2. vnitřního předpisu č. 8/2019 „Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“, pro výběr dodavatele telekomunikačních služeb pro 
Město Kojetín. 
 

2. Schválení udělení výjimky z vnitřního předpisu č. 8/2019 a uzavření kupní smlouvy 
„Nákup myčky nádobí včetně instalace pro Školní jídelnu Kojetín, p.o.“ 

(tisk R/494) 

 

Usn. č. R 899/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

udělení výjimky z čl. 2., odst. 2.2 vnitřního předpisu č. 8/2019 „Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“, která byla schválena usnesení rady města č. 506/10-
19, dne 09.10.2019, pro výběr dodavatelské firmy bez výběrového řízení, 

schvaluje 

uzavření kupní smlouvy v rámci investiční akce „Nákup myčky nádobí včetně instalace pro 
Školní jídelnu Kojetín, p.o.“ mezi objednavatelem Školní jídelna Kojetín, p.o., se sídlem 
Hanusíkova 283, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 70946957, zastoupenou Mgr. Hanou 
Rohovou, ředitelkou p.o., a dodavatelem Pavel Šeda GASTELO, se sídlem Kostelní 65, 
Buchlovice 987 08, IČ: 62164996, zastoupeným Pavlem Šedou, za nabídkovou cenu 
294.127 Kč včetně DPH. 

 

3. Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/497) 

 

Usn. č. R 900/08-20 
Rada města po projednání 
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schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizaci Přerov, 
Kratochvílova 35 – Přerovanka, 750 02 Přerov, IČ: 47184418, ve výši 500 Kč, na činnost 
organizace – poskytování služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením, 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Centru pro rodinu děkanátu Přerov, Místnímu centru Kojetín, 
Komenského náměstí 48, 752 01 Kojetín, ve výši 4.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů 
spojených s konáním „Farního dne“ 30.08.2020, na farní zahradě v Kojetíně. 
 

4. Vyplacení mimořádné odměny ředitelce organizace CSS Kojetín, p.o. ze státního 
rozpočtu  

(tisk R/499) 

 

Usn. č. R 901/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
vyplacení odměny ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín z dotace MPSV v souvislosti 
s epidemií Covid-19, dle tisku R/499. 
 

5. Návrh na prominutí části nájemného – program COVID – Nájemné 

(tisk R/490) 

 

Usn. č. R 902/08-20 

Rada města po projednání 

neschvaluje 

poskytnutí slevy z nájemného nájemcům, kteří na základě nájemní smlouvy s Městem 
Kojetínem jako „pronajímatelem“ užívají pronajaté prostory, a kterým byl státními orgány 
zakázán provoz z důvodu epidemie COVID-19. 
 

6.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2020 

(tisk R/491) 

 

Usn. č. R 903/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/491, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  403,74 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  403,74 tis. Kč 

 

7. Nakládání s majetkem města  

(tisk R/492) 

 

Usn. č. R 904/08-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

se směnou 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 
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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, 

předloží  

k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 09/2020. 

 

Usn. č. R 905/08-20 

Rada města po projednání 

souhlasí        

s prodejem 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, 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, 

předloží  

k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 09/2020. 

 

Usn. č. R 906/08-20 

Rada města po projednání 

souhlasí  

s bezúplatným převodem vlastnického práva k nemovité věci a zřízením věcného práva, 
včetně zavazujících a omezujících podmínek a sankčních ujednání, pozemkové parcely č. 
633/7, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1513m2, v katastrálním území Kojetín a 
obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako 
„převodce“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako „nabyvatel“ a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OPR/2154/2020-OPRM, 

předloží  

k projednání Zastupitelstvu města Kojetína 09/2020. 

 

8. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/495) 

 

Usn. č. R 907/08-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

neuzavření Smlouvy o nájmu parkovacího místa na pronájem parkovacího místa č. 5 
v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, mezi Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a JC…, jako 
nájemcem, z důvodu neuzavření smlouvy ze strany JC. 
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Usn. č. R 908/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 31 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa uzavřené dne 31.12.2014, 
ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín 
I-Město, jako pronajímatelem, a JI…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele bez 
uvedení důvodu, s výpovědní dobou 1 měsíc ode dne doručení výpovědi. 

 

Usn. č. R 909/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 31 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. A1 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. 

 

9. Bytové záležitosti 

(tisk R/496) 

 

Usn. č. R 910/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu na 
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají 
v platnosti. 
 

Usn. č. R 911/08-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

žádost SZ…, nájemce bytu č. 27, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze dne 14.07.2020, o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a zálohy na 
služby spojené s nájmem bytu a o prominutí vyčísleného úroku z prodlení,   

schvaluje 

prodloužení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, 
Kojetín, Kojetín I-Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci SZ…, za podmínek 
nájmu na dobu určitou 3 měsíce a za podmínky uhrazení finančních závazků nájemce a 
osob spolubydlících vůči Městu Kojetín a nájemného a záloh na služby poskytované 
v souvislosti s nájmem bytu na měsíc 8/2020 v termínu do 31.08.2020, ostatní podmínky 
nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají v platnosti, 

schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 27, vel. 2+kk, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, 
Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ze dne 06.06.2019, ve znění 
pozdějších dodatků, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a SZ…, jako nájemcem, uplynutím sjednané doby 
nájmu t.j. k 05.09.2020, a to v případě neuhrazení finančních závazků nájemce a osob 
spolubydlících vůči Městu Kojetín a nájemného a záloh na služby poskytované v souvislosti 
s nájmem bytu na měsíc 8/2020 v termínu do 31.08.2020. 
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Usn. č. R 912/08-20 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 
ukončení nájmu bytu č. 34, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-Město, ze 
Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení uzavřené dne 13.07.2015, ve znění pozdějších 
předpisů, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a JO…, jako nájemcem, uplynutím sjednané doby nájmu. 
 

Usn. č. R 913/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 34, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I – 
Město, těmto žadatelům o nájem bytu v DPS v pořadí: 

1. LB…,  
2. SH…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 
35,98 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené s nájmem bytu, 
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. 
 

Usn. č. R 914/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 3, vel. 2+1, na ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město, MM… a  
IM…, výměnou za byt č. 2, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek 
nájmu na dobu určitou 1 rok, výši smluvního měsíčního nájemného 115 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, 

schvaluje 
ukončení nájmu obecního bytu č. 2, Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I-Město, ze 
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 09.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatele, a 
MM… a IM…, jako nájemci, dohodou k datu nabytí účinnosti nájemní smlouvy k bytu č. 3 na 
ulici Palackého 371, Kojetín, Kojetín I-Město. 

 

Usn. č. R 915/08-20 

Rada města po projednání 

schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. C4, vel. 2+kk, Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o 
nájmu bytu ze dne 13.05.2020 uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a JC…, jako nájemcem, dohodou 
k 31.08.2020. 
 

Usn. č. R 916/08-20 

Rada města po projednání 
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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. AZ… a VO…, 
2. EZ…,  

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, nejdříve od 01.09.2020, výši smluvního 
měsíčního nájemného 48,41 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. 
 

10. Návrh Řádu veřejných pohřebišť města Kojetína 

(tisk R/498) 

 

Usn. č. R 917/08-20 
Rada města po projednání 

vydává 

Řád veřejných pohřebišť města Kojetína, účinný od 01.09.2020, ve znění dle přílohy tisku 
R/498, který zrušuje a nahrazuje v celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště ze dne 
25.06.2002. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 11. srpna 2020 
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