Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 53. schůze Rady města Kojetína, konané 28. března 2017, v 15:00 hodin,
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/545)
Usn.č.
R 1143/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína do března 2017.
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za rok 2016, závěrečný účet Města
Kojetína za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2016
(tisk R/546)
Usn.č.
R 1144/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2016, dle důvodové zprávy a přílohy tisku R/546,
souhlasí
se závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok
2016, dle přílohy tisku R/546,
souhlasí
se Závěrečným účtem Města Kojetína za rok 2016, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
za rok 2016, dle přílohy tisku R/546 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
souhlasí
s účetní závěrkou Města Kojetína za rok 2016 dle přílohy tisku R/546, a to bez výhrad,
předloží
k projednání ZM dne 28.03.2017
4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2017
(tisk R/547)
Usn.č.
R 1145/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 4/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/547, kterým se
zapojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
6 107,50 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
52 870,10 tis. Kč
- financování o částku
46 762,60 tis. Kč
předloží
rozpočtové opatření č. 4/2017 k projednání a ke schválení ZM dne 28.03.2017,

navrhuje
svěřit Radě města pravomoc schvalovat a provádět změny rozpočtu v rámci jednotlivých
projektů financovaných z dlouhodobého úvěru ČS a.s., viz usn. č. Z 215/02-17, tzn. provádět
formou rozpočtových opatření úpravy v druhovém zatřídění (položky) i v odvětvovém zatřídění
(paragrafy) dle platné rozpočtové skladby, přičemž schválená výše výdajů na jednotlivé
projekty a jejich specifikace nesmí být změněny.
5. Přijetí dotace na realizaci „Rekonstrukce Základní umělecké školy Kojetín“
(tisk R/548)
Usn.č.
R 1146/03-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s přijetím účelové investiční dotace na realizaci „Rekonstrukce Základní umělecké školy
Kojetín“ ve výši 6 000 000 Kč od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, dle důvodové zprávy tisku R/548,
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2017 na akci „Rekonstrukce základní umělecké školy Kojetín“ mezi příjemcem: Městem
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupené
Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a poskytovatelem: Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Ladislavem Hynkem – náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje,
předloží
návrh na přijetí účelové investiční dotace na realizaci „Rekonstrukce Základní umělecké školy
Kojetín“ ve výši 6 000 000 Kč od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ
60609460, ke schválení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 28.03.2017.
6.
Zpráva o hospodaření sportovních zařízení Města Kojetína, provozovaných
společností TECHNIS Kojetín s r.o. za rok 2016 – Koupaliště Kojetín, Sportovní hala
Kojetín
(tisk R/549)
Usn.č.
R 1147/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
Zprávu o hospodaření sportovních zařízení Města Kojetína, provozovaných společností
TECHNIS Kojetín s r.o. za rok 2016 – Koupaliště Kojetín a Sportovní haly Kojetín,
předloží
uvedenou zprávu k projednání zastupitelstvu města dne 28.03.2017.
7. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/550)
Usn.č.
R 1148/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
pronájem nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I –
Město, prostory č. 4 ve III. nadzemním podlaží, o výměře cca 10,20 m2, jako prostory sloužící
k podnikání, p. AS…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok
+ zálohy na služby spojené s nájmem, za účelem provozování kanceláře ke zprostředkování
pojištění a finančních úvěrů,
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schvaluje
ukončení nájmu stávajících prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky na ulici 6.
května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemce AS…, dohodou k 31.03.2017.
Usn.č.
R 1149/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu polikliniky na ulici 6. května 1373,
Kojetín, Kojetín I-Město, prostory č. 11 ve III. nadzemním podlaží, o výměře cca 16 m2, za
podmínek nájmu na dobu neurčitou, nájemné ve výši 528 Kč/m2/rok + zálohy na služby
spojené s nájmem, v případě nájemce, který je plátcem DPH bude výše nájemného navýšena
o DPH v platné základní sazbě.
8.
Upřesnění usnesení – poskytnutí dotace JAMAJKA Kojetín, z.s.
(tisk R/551A)
Usn.č.
R 1150/03-17
Rada města Kojetína po projednání
ruší
usnesení č. 1088/03-17 dle důvodové zprávy tisku R/551A,
schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč žadateli JAMAJKA KOJETÍN, z. s.,
se sídlem Sadová 1295, Kojetín 752 01 IČ 61985449,
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo
nám. 20, Kojetín 752 01 IČ 00301370 a JAMAJKOU KOJETÍN, z. s., se sídlem Sadová 1295,
Kojetín 752 01, IČ 61985449.
9.
Smlouva o dílo na akci „Závlaha Masarykovo náměstí“ Kojetín
(tisk R/552)
Usn.č.
R 1151/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Závlaha Masarykovo náměstí“. Smlouva je
uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a
zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
711 599,51 Kč včetně DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
10.
Smlouva o dílo „Rekonstrukce Tržní náměstí“
(tisk R/553)
Usn.č.
R 1152/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
výběr dodavatele, společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce
Tržní náměstí“, který byl doporučen hodnotící komisi na základě výsledku posouzení
a hodnocení došlých nabídek,
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schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce Tržní
náměstí“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752
01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města
a zhotovitelem: společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova
5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti,
s nabídkovou cenou 216 590,- Kč s DPH.
11.
Smlouva o dílo “Rekonstrukce ulice Sladovní
(tisk R/554)
Usn.č.
R 1153/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
výběr dodavatele, společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce
ulice Sladovní“, který byl doporučen hodnotící komisi na základě výsledku posouzení
a hodnocení došlých nabídek,
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce ulice
Sladovní“ mezi objednavatelem: Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752
01 Kojetín, Kojetín I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města
a zhotovitelem: společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 29209081, se sídlem ulice Plesníkova
5559, 760 05 Zlín, zastoupenou paní Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou společnosti,
s nabídkovou cenou 341 220,- Kč vč DPH.
12.
Smlouva o dílo „Sportovní areál Sokolovna“ v Kojetíně
(tisk R/556)
Usn.č.
R 1154/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Sportovní areál Sokolovna“, osvětlení venkovních.
Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20,
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou
města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01
Kojetín, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
1 651 502,30 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
13.
Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce koupaliště II. etapa“ v Kojetíně
(tisk R/557)
Usn.č.
R 1155/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „rekonstrukce koupaliště II. etapa“. Smlouva je
uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201
Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a
zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
4.196.402 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
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14.
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
(tisk R/555)
Usn.č.
R 1156/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
projekt „rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Kojetíně 2017“.
15.
Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/551)
Usn.č.
R 1157/03-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru p. RP…, ve výši 3.000,- Kč, na částečnou úhradu nákladů,
spojených s jeho účastí na Mistrovství světa v ledním hokeji neslyšících, které se uskuteční ve
dnech 19.-29.04. 2017 v Buffalu, ve Spojených státech amerických.
16.
Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
16/A. Zápisy z jednání komisí RM
Usn.č.
R 1158/03-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
- zápis z jednání Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 21.11.2016
- zápis z jednání Komise pro komunitní plánování RM, ze dne 08.03.2017.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 3. dubna 2017.
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