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Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK 9313/2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

z 38. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 19. srpna 2020, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 

městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 
 
 
1. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 
(tisk R/500) 
 
Usn. č. R 918/08-20  
Rada města po projednání 
schvaluje 
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 15.09.2020. 
 
2. Zřízení pracovní pozice v CSS Kojetín 
(tisk R/502) 
 
Usn. č. R 919/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zřízení nové pracovní pozice v Centru sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace: 
pracovník v sociálních službách (pečovatelka) s úvazkem 0,5 s účinností od 01.09.2020. 
 
3. Zplnomocnění administrátora k podání odstoupení od projektu „Rekonstrukce ZŠ 

nám. Míru v Kojetíně – půdní vestavba“  
(tisk R/506) 
 
Usn. č. R 920/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zplnomocnění firmy BM asistent s.r.o., Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc, IČ 26796350, 
zastoupené jednatelem Ing. Richardem Klimčákem, k zastupování Města Kojetína ve věci 
podání odstoupení od projektu „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru v Kojetíně - půdní vestavba“ 
v rámci dotačního titulu Integrovaného operačního programu (IROP), výzvy č. 47  
– Infrastruktura základních škol (SVL).  
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4. Dodavatel telekomunikačních služeb pro Město Kojetín  
(tisk R/503) 
 
Usn. č. R 921/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření dvou Rámcových dohod o poskytnutí telekomunikačních služeb, mezi účastníkem 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a O2 Czech Republic 
a.s., IČO:60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, za cenu dle nabídek 
z 20.07 a 24.07.2020, 
schvaluje 
vypovězení smluv o poskytnutí telekomunikačních služeb, mezi zákazníkem Městem Kojetín 
a poskytovateli Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a IPEX a.s., IČO: 45021295.  
 
5. Informace o vydaných souhlasech na základě svěření pravomoci starostovi dle 

usn. č. R 553/11-19, za období od 28.05.2020 do 31.07.2020 
(tisk R/501) 
 
Usn. č. R 922/08-20 
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 číslo 
R553/11-19, za období od 28.05.2020 do 31.07.2020. 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2020 
(tisk R/504) 
 
Usn. č. R 923/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 14/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/504, kterým dochází 
pouze k přesunům mezi schválenými výdaji. 
 
7. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/505 a R/505A) 
 
Usn. č. R 924/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu parkovacího místa č. 25 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město, ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 01.08.2011, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I 
– Město, jako pronajímatelem, a RZ…, jako nájemcem, dohodou k 31.08.2020. 
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Usn. č. R 925/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č.25 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného min. 539 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho 
vozidla na parkovacím místě a min. 794 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování 
dvou vozidel na 1 parkovacím místě, motorové vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo 
CNG, a v případě, že nájemce bytu k němuž je parkovací místo přiřazeno projeví zájem o 
pronájem tohoto parkovacího místa, bude nájemní smlouva k tomuto parkovacímu místu 
ukončena. 
 
Usn. č. R 926/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
udělení písemného souhlasu vlastníka nemovité věci – budovy č.p. 54 na Masarykově 
náměstí, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemcům bytu č. 6 v domě na Masarykově náměstí 54, 
Kojetín, Kojetín I – Město, MB… a MB…, s provedením úprav v předmětném bytě 
spočívajících ve výměně stávajících skel v plastových oknech bytu za nová skla a to 
v parametrech a za cenu dle doložené cenové nabídky, výhradně na náklady nájemce bytu, 
přičemž zahájení prací k provedení schválených úprav bytu je podmíněno uzavřením dohody 
mezi nájemcem a vlastníkem bytu o vypořádání vynaložených nákladů. 
 
Usn. č. R 927/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věci movité č. 151/2019 ze dne 10.12.2018, ve 
znění pozdějších dodatků, mezi společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, 
752 01 Kojetín, IČ:64608727, jako pronajímatelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín, jako nájemcem, na pronájem odpadových nádob, kterým dojde k zúžení 
předmětu nájmu dle přílohy č. 1 tisku R/505A. 
 
8. Nakládání s majetkem města  
(tisk R/507) 
 
Usn. č. R 928/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje         
uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako „budoucí povinný“ a společností HANÁK NÁBYTEK, a.s., IČO 26231573, se 
sídlem Komenského 363, 767 01 Kroměříž jako „budoucí oprávněný“. Pozemek p.č. 
211/284, orná půda, v katastrálním území Popůvky u Kojetína, zapsaný na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
bude dotčen stavbou „SO 607 Kanalizační přípojka splaškových odpadních vod“. 
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9. Bytové záležitosti 
(tisk R/508) 
 
Usn. č. R 929/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
ukončení nájmu bytu č. 18, v DPS na náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, ze 
Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení uzavřené dne 21.05.2020 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a DŠ…, jako 
nájemcem, dohodou k 31.08.2020. 
 
10. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/509) 
 
Usn. č. R 930/08-20 
Rada města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru EK …, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů spojených 
s pořízením sluchadla Phonak Marvel 70-SP, pro jejího syna MK… 
 
11. Dodatky k Vnitřnímu řádu a Platovému předpisu Školní jídelny Kojetín, p.o. 
(tisk R/510) 
 
Usn. č. R 931/08-20 
Rada města po projednání 
bere na vědomí 
- Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici Vnitřního řádu 
- Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Pracovní předpis a pracovně-právní vztah. 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 19. srpna 2020 


