Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ
z 59. schůze Rady města Kojetína, konané 27. června 2017, v 15:00 hodin,
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8,
Kojetín
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/612)
Usn.č.
R 1272/06-17
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.
2. Poskytnutí účelového investičního
Svatopluka Čecha 586, p.o.
(tisk R/613)

příspěvku

Základní

škole

Kojetín,

Usn.č.
R 1273/06-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s poskytnutím účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Základní škole Kojetín,
Svatopluka Čecha 586, p.o., ve výši 850.000 Kč, za účelem vybudování jazykové učebny a
obnovení učebny výpočetní techniky
souhlasí
s vybudováním jazykové učebny a obnovením učebny výpočetní techniky Základní školy
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., dle žádosti a důvodové zprávy tisku R/613, z rozpočtu
Města Kojetína v r. 2017
předloží
návrh na poskytnutí účelového investičního příspěvku Základní škole Kojetín, Svatopluka
Čecha 586, p.o. k projednání a ke schválení ZM na svém jednání dne 27.6.2017
3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2017
(tisk R/614)
Usn.č.
R 1274/06-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 8/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/614, kterým se
zapojují do rozpočtu:
- nové příjmy ve výši
736,50 tis. Kč
- nové výdaje ve výši
736,50 tis. Kč
předloží
rozpočtové opatření č. 8/2017 k projednání a ke schválení ZM dne 27.06.2017.

4. Nakládání s majetkem města
(tisk R/615)
Usn.č.
R 1275/06-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí směnné částí pozemků na stavbu „Cyklostezka
Kojetín – Tovačov“
- p.č. 4447/4, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 20m2,
- p.č. 4447/17, orná půda o výměře cca 1 140m2,
- p.č. 4447/16, orná půda o výměře cca 910m2,
- p.č. 4447/15, orná půda o výměře cca 1 340m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 2637, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve
vlastnictví „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa Olomouckého, k podporování
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova 9, Olomouc, za pozemky
- p.č. 7032/7, orná půda o výměře 550m2,
- p.č. 7032/21, orná půda o výměře 287m2,
- p.č. 1818/320, orná půda o výměře 522m2,
- p.č. 1818/375, orná půda o výměře 764m2,
- p.č. 4127/27, orná půda o výměře 1 297m2,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky
úhrady nákladů spojených se směnou (geometrické plány, právní služby, a správní poplatek
při vkladu práva do KN) Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 06/2017.
Usn.č.
R 1276/06-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 656/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 297m2
a části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha -ostatní komunikace o výměře cca 28m2, ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci p. JH…, za kupní cenu 100,Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom
právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 06/2017.
Usn.č.
R 1277/06-17
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 3m2, ve
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním
území Kojetína a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci LTT…, za kupní cenu 1200,Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom právní
služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN,
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předloží
k projednání zastupitelstvu města 06/2017.
5. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/616)
Usn.č.
R 1278/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pachtu části pozemku parc. č. 658/3, zahrada, o výměře 105 m2, na ulici
Kuzníkova, v k.ú. Kojetín, zapsané na LV 10001 u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, za podmínek pachtu na dobu neurčitou, výši pachtovného min.
5 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a květin.
7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2017
(tisk R/622)
Usn.č.
R 1279/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/622, kterým dochází
pouze k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkový příjmy ani výdaje
rozpočtu.
8. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu polikliniky
v Kojetíně“
(tisk R/617)
Usn.č.
R 1280/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
výběr dodavatele, BM – Baumas spol. s r.o., IČ: 26142911, se sídlem Na Veselí 1703/51,
140 00 Praha 4, na zpracování projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce
objektu poliklinika v Kojetíně“, který byl doporučen hodnotící komisi na základě výsledku
posouzení a hodnocení došlých nabídek,
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce objektu
poliklinika v Kojetíně“ 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 BM – Baumas spol. s r.o., IČ: 26142911, se sídlem Na Veselí
1703/51, 140 00 Praha 4, za nabídkovou cenu 1 155 300,- Kč včetně DPH.
9. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce KD Kojetín“
(tisk R/618)
Usn.č.
R 1281/06-17
Rada města Kojetína po projednání
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schvaluje
výběr dodavatele, Ing. Pavel Krampla, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody 740, 763 02 Zlín,
na zpracování projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce KD Kojetín“, který byl
doporučen hodnotící komisi na základě výsledku posouzení a hodnocení došlých nabídek,
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k investiční akci
„Rekonstrukce KD Kojetín“ mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo
náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem
– starostou města a zhotovitelem Ing. Pavlem Kramplou, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody
740, 763 02 Zlín, za nabídkovou cenu 1 480 193,- Kč včetně DPH.
10. Smlouva o dílo „Cyklostezka Kojetín-Tovačov“
(tisk R/619)
Usn.č.
R 1282/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční akci
„Cyklostezka Kojetín – Tovačov“. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín,
se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Ing. Lindou Smítalovou –
ATELIS, se sídlem Hviezdoslavova 114/1, 783 01, Olomouc – Nemilany, IČ 74276361, za
nabídkovou cenu 149 800 Kč bez DPH.
11. Smlouva o dílo „Křížová cesta – reliéfní desky“
(tisk R/620)
Usn.č.
R 1283/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Revitalizace hřbitova – Křížová cesta – reliéfní
desky,“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín,
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města
a zhotovitelem – restaurátorem Mgr. Ladislav Werkmann, IČ: 12678171, Blažejské náměstí
91/14, 779 00, Olomouc za nabídkovou cenu 198 200,-Kč bez DPH. Nabídková cena bude
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
12. Smlouva o dílo na akci „Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO“
(tisk R/621)
Usn.č.
R 1284/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Revitalizace hřbitova – výstavba chodníků, VO“,
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín
I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem,
společností TECHNIS Kojetín spol. s r. o, IČ: 646 08 727, Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,
zastoupenou Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
1 875 139,11 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
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13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce ulice Mlýnská“
(tisk R/623)
Usn.č.
R 1285/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace k investiční
akci „Rekonstrukce ulice Mlýnská“. Dodatek je uzavírán mezi objednatelem Městem
Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem Ing. Lindou
Smítalovou, se sídlem Hviezdoslavova 114/1, 783 01, Olomouc – Nemilany, IČ 74276361, za
nabídkovou 30 359 Kč bez DPH.
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné
osvětlení, optický kabel Kojetín“, etapa náměstí Dr. E. Beneše
(tisk R/624)
Usn.č.
R 1286/06-17
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k investiční akci „Rekonstrukce chodníků, veřejné
osvětlení, optický kabel Kojetín“, etapa „náměstí Dr. E. Beneše“, jehož předmětem je uložení
betonového ochranného žlabu v úseku o délce cca 40 m, mezi objednatelem Městem Kojetín,
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem společností HELEMIK s.r.o.,
IČ:27473406, Kotojedská 2807/22, 767 01 Kroměříž, zastoupenou Lenkou Tomm, jednatelkou
společnosti, za nabídkovou cenu 600 Kč/m2 bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o
příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.

Ing. Jiří Šírek v. r.
starosta

Miloslav Oulehla v. r.
místostarosta

Zápis provedla Lucie Grufíková
V Kojetíně 27. června 2017
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