Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 82. schůze Rady města Kojetína, konané 18. září 2018, ve 13:00 hodin, v sále
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
2. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/917)
Usn.č.
R 1840/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kojetína k 18.09.2018.
3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk R/918)
Usn.č.
R 1841/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.
4. Obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města
(tisk R/919)
Usn.č.
R 1842/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
obsahové a organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.09.2018.
5. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2019
(tisk R/920)
Usn.č.
R 1843/09-18
Rada města Kojetína po projednání
zřizuje
komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetína na rok 2019,
jmenuje
předsedu komise :
- starosta města
členy komise:
- místostarosta města
- tajemník - Bc. Jiří Stav
- správce rozpočtu – Ing. Kateřina Vašková
- vedoucí FO – Ing. Hana Večeřová, MSc.
- vedoucí odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová
- vedoucí odboru VŽPD – Ing. Petr Flora

- investiční technik – Rudolf Drtina
ukládá
výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na rok 2019
na jednání Rady města v 11/2018,
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.Míru, DDM, MŠ, ŠJ, MěKS, CSS)
předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 19.10.2018 požadavky na finanční prostředky
z rozpočtu zřizovatele na rok 2019 (příspěvek p.o.), Návrh rozpočtu p.o. na rok 2019, Plán
oprav a investic k čerpání z investičního fondu v roce 2019, Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020-2021.
6. Zajištění průběhu inventarizace majetku a závazků Města Kojetína a
příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2018
(tisk R/921)
Usn.č.
R 1844/09-18
Rada města Kojetína po projednání
zřizuje
1. hlavní inventarizační komisi (HIK) na funkční období od 1.10.2018 do 30.9.2019
2. inventarizační komise (IK) k provedení jednotlivých inventur za rok 2018,
jmenuje
předsedu HIK místostarosta
členy HIK
starosta
Bc. Jiří Stav, tajemník
Bc. Jana Nakládalová (vedoucí odb.VVŠK)
Ing. Hana Večeřová, MSc. (vedoucí FO)
Ing. Petr Flora (vedoucí odb. VŽPD)
předsedy a členy IK
dle přílohy tisku č. R/921,
stanovuje
Plán inventur za rok 2018, dle přílohy tisku č. R/921,
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ Sv.Čecha, ZŠ nám.Míru, MěDDM, MŠ, ŠJ, MěKS,
CSS)
a) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 30.10.2018 Plán inventur
za rok 2018
b) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 21.1.2019 úplný přehled
majetku svěřeného příspěvkové organizaci zřizovatelem k hospodaření
c) předložit finančnímu odboru MěÚ v termínu do 28.1.2019 závěrečnou
zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2018.
7. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.
(tisk R/922)
Usn.č.
R 1845/09-18
Rada města Kojetína po projednání
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souhlasí
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000 Kč s dobou splatnosti do 1 roku od
poskytnutí,
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/18 mezi Českou spořitelnou
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem,
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku R/922,
předloží
návrh na uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/18, ke schválení
Zastupitelstvu města dne 18. září 2018.
8. Návrh na schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě 0317558459/LCD
(tisk R/923)
Usn.č.
R 1846/09-18
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru č. 0317558459/LCD, ze dne 3.1.2018, uzavřené
mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ
45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem,
dle přílohy k tisku R/923,
předloží
k projednání zastupitelstvu dne 18.09.2018.
9. Přijetí dotace na investiční akci Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového
sportoviště v Kojetíně
(tisk R/924)
Usn.č.
R 1847/09-18
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s přijetím účelové investiční dotace na realizaci investiční akce „Modernizace a rozšíření
multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“ ve výši 8 000 000 Kč od Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, dle důvodové zprávy tisku R/924,
souhlasí
S uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2018 na akci „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“ 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 Mgr. Františkem
Jurou, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 18.09.2018.
10. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2018
(tisk R/925)
Usn.č.
R 1848/09-18
Rada města Kojetína po projednání
souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 12/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/925, kterým se
zvyšují/snižují:
- příjmy o částku
9 502,57 tis. Kč
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-

výdaje o částku
financování o částku

1 502,57 tis. Kč
- 8 000,00 tis. Kč

předloží
rozpočtové opatření č. 12/2018 k projednání a ke schválení ZM dne 18.09.2018
11. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací
Města Kojetína
(tisk R/926)
Usn.č.
R 1849/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informace o provedených veřejnosprávních kontrolách příspěvkových organizací města
Kojetína za rok 2017
ukládá
Mateřské škole Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod za porušení rozpočtové kázně podle §
28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve výši 66 538 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/926. Finanční prostředky odvede
příspěvková organizace do 20.12.2018 na účet zřizovatele,
ukládá
Městskému kulturnímu středisku Kojetín, příspěvkové organizaci, odvod za porušení
rozpočtové kázně podle § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve výši 25 000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/926.
Finanční prostředky odvede organizace do 20.12.2018 na účet zřizovatele.
12. Nakládání s majetkem města
(tisk R/927)
Usn.č.
R 1850/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV128015668/001 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
jako strana „Budoucí povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín
IV-Podmokly, zastoupená společností ERMONTA s.r.o., Břest 79, 76823 Břest, IČ: 25531735
jako strana „Budoucí oprávněná“. Pozemek p.č. 5738/2, který se nachází v katastrálním území
a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, bude dotčen stavbou zařízení distribuční
soustavy – kabelové vedení NN.
Usn.č.
R 1851/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014134/VB/001, „Kojetín,…, p.č.
800/125 – kNN“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
jako „Povinná“ a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly,
zastoupená společností Elektromontáže BLESK s.r.o., Na Zákopě 452/1A, Olomouc, jako
„Oprávněná“. Pozemky p.č. 800/51 a p.č. 800/118, oba orná půda, nacházející se
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jsou dotčeny
umístěním stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN na dobu neurčitou.
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13. Nakládání s majetkem města - pronájmy
(tisk R/928)
Usn.č.
R 1852/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci pozemku parc. č. st. 313/1, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 545 m2, jehož součástí je budova č.p. 197, na ulici Hanusíkova, to vše v k.ú.
Kojetín, se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, současnému uživateli a nájemci Základní
umělecké škole, Kojetín, Hanusíkova 197, se sídlem Hanusíkova 197, Kojetín 752 01,
IČ:60782170, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, s výpovědní dobou v délce 6 měsíců,
výši nájemného 28 050 Kč/rok s účinností od 28.08.2018 (od data kolaudace stavebních
úprav a přístavby), za účelem pokračování v provozování základní umělecké školy;
Usn.č.
R 1853/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
uzavřené dne 22.05.2014 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto, jako pronajímatelem a PH…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele,
s výpovědní dobou 6 měsíců, kdy běh lhůty započne od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Usn.č.
R 1854/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
ukončení nájmu nebytových prostor ze Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
uzavřené dne 30.04.2014 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín IMěsto, jako pronajímatelem a JD…, jako nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele,
s výpovědní dobou 6 měsíců, kdy běh lhůty započne od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Usn.č.
R 1855/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
možnost ukončení nájmu nebytových prostor ze Smlouvy o nájmu uzavřené dne 25.01.2012,
ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I – Město, jako pronajímatelem a VCh…, a to ukončením nájmu z důvodu nehrazení
sjednaného nájemného a záloh na služby s nájmem spojené s okamžitou účinností.
14. Vyřazení finanční nedobytné pohledávky dle návrhu HIK
Usn.č.
R 1856/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
vyřazení nedobytné finanční pohledávky ve výši 4.759 Kč, dle návrhu Hlavní inventarizační
komise, ze dne 10.09.2018.
15. Bytové záležitosti
(tisk R/929)
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Usn.č.
R 1857/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu č. 16, vel. 2+kk, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín,
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VZ…, za podmínek nájmu na
dobu určitou 6 měsíců, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají
v platnosti.
Usn.č.
R 1858/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín,
Kojetín I – Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci VP…, za podmínek nájmu
na dobu určitou 3 měsíce, ostatní podmínky nájmu včetně výše složené jistoty zůstávají
v platnosti.
Usn.č.
R 1859/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, vel. 1+1, na ulici Padlých hrdinů 815, Kojetín, Kojetín I
– Město, před uplynutím sjednané doby nájmu, nájemci MM…, za podmínek nájmu na dobu
určitou 3 měsíců, a za podmínky uhrazení veškerých finančních závazků vůči Městu Kojetín
do 31.10.2018, ostatní podmínky nájmu včetně hrazení měsíčního nájemného a záloh na
služby s nájmem spojených vždy do konce předcházejícího kalendářního měsíce zůstávají
v platnosti, při plnění všech podmínek stanovených smlouvou o nájmu bytu, bude smlouva
automaticky prodlužována na tuto stanovenou dobu nájmu.
Usn.č.
R 1860/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. 1/3, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I – Město,
žadatelům o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí:
1. ZN…,
2. MP…,
3. JV…,
4. EW…,
5. MN…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výši měsíčního nájemného 30,75 Kč/m2 + úhrada
za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, 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 1861/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. A6, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, těmto
žadatelům v pořadí:
1. JO…, výměnou za obecní byt č. F1, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín,
Kojetín I – Město,
2. VACh…,
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za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, nejdříve od 01.10.2018, výši smluvního měsíčního
nájemného 46,12 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované
v souvislosti 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, které jsou v majetku Města Kojetína,
schvaluje
ukončení nájmu bytu č. F1, vel. 2+kk, v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město,
s nájemcem JO…, dohodou k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu č. A6, v domě na ulici
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město.
Usn.č.
R 1862/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. E1, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, těmto
žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí:
1. IČ…,
2. VK…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výši smluvního měsíčního nájemného 46,12 Kč/m2
+ úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti 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,
které jsou v majetku Města Kojetína.
Usn.č.
R 1863/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. C6, vel. 2+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, těmto
žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí:
1. NV…,
2. PK…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výši smluvního měsíčního nájemného 46,12 Kč/m2
+ úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti 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,
které jsou v majetku Města Kojetína.
Usn.č.
R 1864/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. 5, vel. 2+1, na Masarykově náměstí 54, Kojetín, Kojetín I – Město,
těmto žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí:
1. JJS…,
2. AS…,
3. OB…,
za podmínek nájmu na dobu určitou 6 měsíců, výši smluvního měsíčního nájemného
46,12 Kč/m2 + úhrada za zařizovací předměty a zálohy na služby poskytované v souvislosti
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, které jsou v majetku Města Kojetína.
16. Havarijní pojištění vozidel MAN, SCANIA
(tisk R/930)
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Usn.č.
R 1865/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla MAN RZ 5M07306 mezi Městem
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8,
186 00 dle důvodové zprávy, s účinností od 14.11.2018, na dobu neurčitou.
Usn.č.
R 1866/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidla SCANIA RZ 5M44543 mezi
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, PSČ 752 01 a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8,
186 00 dle důvodové zprávy, s účinností od 14.11.2018, na dobu neurčitou.
17. Zrušení komisí rady města a odvolání jejich předsedů a členů z funkcí
(tisk R/931)
Usn.č.
R 1867/09-18
Rada města Kojetína po projednání
zrušuje
k 30.09.2018 v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• komisi školství
• komisi životního prostředí a zemědělství
• komisi pro komunitní plánování
• komisi bezpečnosti a prevence kriminality
• komisi pro poskytování dotací
• komisi pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Kojetína za roky 2014 a 2015
které byly zřízeny pro volební období 2014-2018,
odvolává
z funkce předsedy a členy
• komise školství
• komise životního prostředí a zemědělství
• komise pro komunitní plánování
• komise bezpečnosti a prevence kriminality
• komise pro poskytování dotací
• komise pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Kojetína za roky 2014 a 2015,
ukládá
starostovi informovat o této skutečnosti předsedy a členy komisí a vyslovit jim poděkování za
odvedenou činnost.
18. Poskytnutí peněžitých darů členům komisí a výborů
(tisk R/932)
Usn.č.
R 1868/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů občanům, kteří se v roce 2018 angažovali ve výborech ZM a
komisích RM dle důvodové zprávy tisku R/932. Celková výše peněžitých darů činí 57.700 Kč.
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19. Vnitřní předpisy 6-8/2018
(tisk R/933)
Usn.č.
R 1869/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
- vnitřní předpis č. 6/2018 – Zásady užití sociálního fondu
- vnitřní předpis č. 7/2018 – Platový předpis
- vnitřní předpis č. 8/2018 – Poskytování příspěvku na stravování
20. Prezentace výsledků práce komisí RM za volební období 2014-2018
Usn.č.
R 1870/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
- prezentaci výsledků práce Komise školství RM za volební období 2014-2018,
- prezentaci výsledků práce Komise pro komunitní plánování RM za volební období 20142018,
- prezentaci výsledků práce Komise životního prostředí a zemědělství RM za volební období
2014-2018,
- prezentaci výsledků práce Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM za volební
období 2014-2018.
21. Organizační záležitosti PO
(tisk R/934 a R/934A)
Usn.č.
R 1871/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informaci ředitelky DDM Kojetín o personálním zajištění projektu Aktivity pro středisko volného
času,
souhlasí
s vycestováním na zahraniční stáže ředitelky ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Mgr. Olgy
Odehnalové, ve školním roce 2018 – 2019 v rámci projektu Erasmus za účelem navázání
spolupráce se školami v zahraničí.
Usn.č.
R 1872/09-18
Rada města Kojetína po projednání
povoluje
pro školní rok 2018/2019 výjimku ZŠ Svatopluka Čecha 586 Kojetín z nejvyššího počtu dětí ve
třídě při spojení chlapců ve výuce TV a HV, Volby povolání a při hodinách VV žáků 8. a 9.
ročníku na 33 žáků,
ukládá ředitelce ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín zajištění stávající kvality
vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při spojování tříd.
22. Plnění Programu rozvoje města Kojetína v období let 2015 – 2018
(tisk R/935)
Usn.č.
R 1873/09-18
Rada města Kojetína po projednání
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bere na vědomí
plnění Programu rozvoje města Kojetína v období let 2015 – 2018,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 18.09.2018.
23. Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/936)
Usn.č.
R 1874/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc,
IČ: 73634671, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů, spojených se zajištěním provozu
zařízení, v roce 2018.
24. Dílčí smlouva a Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě Vodafone
(tisk R/937)
Usn.č.
R 1875/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dílčí smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a
jiných služeb Vodafone OneNet - Hlasové konvergované služby a Dodatek č.2 k Rámcové
smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 020041 mezi účastníkem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a poskytovatelem Vodafone
Czech Republic a.s. náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zastoupenou Janou
Kuklovou, Personal care specialist, na dodání mobilních telefonních tarifů dle dodatku a
technické specifikace s minimálním měsíčním plněním 8 000 Kč bez DPH.
25. Smlouva o zápůjčce výpočetní techniky – volby říjen 2018
(tisk R/938)
Usn.č.
R 1876/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zápůjčce mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo
náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem –
starostou města a dodavatelem Z + M Partner, spol. s r. o., sídlo: Valchařská 3261/17,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 26843935, zastoupenou Davidem Ševčíkem,
jednatelem, na zapůjčení výpočetní techniky pro činnost okrskových volebních komisí od 5. do
14.10.2018 za cenu 27 4690 Kč bez DPH.
26. Dodatek č. 4 ke smlouvě na programové vybavení VERA Radnice
(tisk R/945)
Usn.č.
R 1877/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o udělení Licence k užití formou pronájmu a podpoře
provozu Programového vybavení VERA Radnice, číslo SWRp/13/65, mezi nabyvatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město,
10/15

IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a poskytovatelem VERA,
spol. s.r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ: 62587978, zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím
Matouškem, na rozšíření předmětu pronájmu programového vybavení VERA Radnice a
udělení licence k užití agend, jimiž se navyšuje roční plnění o 36 036 Kč bez DPH.
27. Uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo k investiční akci „PD rekonstrukce Základní
školy náměstí Míru – půdní vestavba v Kojetíně“
(tisk R/939)
Usn.č.
R 1878/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 142/2016 ze dne 31. 08. 2018, na vypracování
projektové dokumentace v rámci investiční akce „PD rekonstrukce Základní školy náměstí
Míru – půdní vestavba v Kojetíně,“ jehož předmětem je změna termínu a podmínek odevzdání
projektové dokumentace skutečného provedení stavby a výkonu autorského dozoru. Dodatek
smlouvy je uzavírán mezi objednavatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20,
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou
města a zhotovitelem společností BM BAUMAS spol. s r.o., Na Veselí 1703/51, 140 00 Praha
4, jmenovitě Ing. Jaroslavem Bartoškem, jednatelem společnosti.
28. Financování investiční akce „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového
sportoviště v Kojetíně“
(tisk R/940)
Usn.č.
R 1879/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
financování víceprací na stavebních objektech SO-01 „Objekt stravování“ a SO-05 „Teplovod“
realizovaných v rámci stavby „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště“,
v celkové ceně 768 979,11 Kč bez DPH, a to formou čerpání finančních prostředků ze
schváleného rozpočtu stavby na úkor dosud nerealizovaných stavebních objektů, zejména
SO-02 „Kemp“ a SO-03 „Skluzavka“,
bere na vědomí
informaci, že v případě požadavku na realizaci stavby „Modernizace a rozšíření multifunkčního
plážového sportoviště“ v plném rozsahu dle smlouvy o dílo č 2018-49, bude nezbytné navýšit
celkovou cenu stavby minimálně ve výši víceprací na objektech SO-01 „Objekt stravování“ a
SO-05 „Teplovod“. Případný materiál bude předložen k projednání Zastupitelstvu města
Kojetína.
29. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na vypracování Ekologického auditu
v rámci akce „Demolice areálu SOU Křenovská ulice, Kojetín“
(tisk R/941)
Usn.č.
R 1880/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
- podání žádosti o dotaci na investiční akci „Demolice areálu SOU Stavební, Křenovská 676
v Kojetíně“, a to v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
programu 122D21 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“,
- výběr dodavatele, společnost ENVIFORM a.s., IČ: 25839047, se sídlem ul. Závodní 814,
Staré Město, 739 61 Třinec, na vypracování Ekologického auditu v rámci přípravy
realizace investiční akce „Demolice areálu SOU Stavební, Křenovská 676 v Kojetíně“, na
základě nejvýhodnější cenové nabídky,
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-

uzavření smlouvy o dílo na vypracování Ekologického auditu v rámci přípravy realizace
investiční akce „Demolice areálu SOU Stavební, Křenovská 676 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 společností ENVIFORM a.s., IČ: 25839047, se sídlem Závodní 814, Staré
Město, 739 61 Třinec, zastoupenou Ing. Václavem Jakešem, PhD., MBA, předsedou
představenstva nebo Ing. Jaroslavem Ligocki, MBA, místopředsedou představenstva,
za nabídkovou cenu 142 400 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.

30. Schválení podání druhé žádosti o dotaci k akci „ZŠ náměstí Míru – půdní vestavba
v Kojetíně“
(tisk R/942)
Usn.č.
R 1881/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
opětovné podání žádosti o dotaci k investiční akci „ZŠ náměstí Míru – půdní vestavba v
Kojetíně“ z operačního programu IROP výzva č. 66, 1.1.2. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
základních škol.
31. Příkazní smlouva související s projektem „Cyklostezka kolem Alberta – SFDI, VŘ“
(tisk R/946)
Usn.č.
R 1882/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
- uzavření Příkazní smlouvy číslo P/2019/000 související s projektem “Cyklostezka
kolem Alberta“, uzavírána mezi Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p.
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím
Šírkem - starostou města a Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy z.s.p.o.,
se sídlem Horní náměstí č.p. 5, 772 00 Olomouc, IČ 64631109, zastoupenou Ing. Mgr.
Martinem Kučerou, MBA, MPA, ředitelem RARSM Olomouc, za nabídkovou cenu
8 400,- Kč bez DPH,
- zplnomocnění pana Ing. Mgr. Martina Kučery, MBA, MPA, ředitele RARSM Olomouc
se sídlem Horní náměstí č.p. 5, 772 00 Olomouc, IČ 64631109, k zastupování
provádění veškeré smluvní činnosti, služby a výkonů spojených s podáním
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na SFDI.
32. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací a dohoda o převodu
některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka kolem
Alberta“
(tisk R/947)
Usn.č.
R 1883/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
- uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č.VPI/MS/2018/00181 v rámci stavby “Cyklostezka kolem Alberta“, mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
Žižkov, zastoupenou na základě pověření paní Ludmilou Uhrovou, specialistkou pro
výstavbu sítě. Nabídková cena činí 265 481 Kč.
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-

Uzavření dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
“Cyklostezka kolem Alberta“, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem
Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím
Šírkem – starostou města a zhotovitelem, společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, zastoupenou
na základě pověření paní Ludmilou Uhrovou, specialistkou pro výstavbu sítě.

33. Smlouva o dílo na akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník, zpomalovací pásy“
(tisk R/948)
Usn.č.
R 1884/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č.17/2018 k investiční akci „Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník,
zpomalovací pásy“, jejímž předmětem je rekonstrukce a rozšíření ulice Sladovní v úseku od
křižovatky s ulicí Polní po bytový dům č.p. 1291. Smlouva je uzavírána mezi objednatelem
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I – Město,
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem TECHNIS
Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727,
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
2 064 624,21 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
34. Smlouva o dílo na akci „Revitalizace hřbitova – křížová cesta, osazení“
(tisk R/949)
Usn.č.
R 1885/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Revitalizace hřbitova – křížová cesta, osazení“, mezi
objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín
I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a zhotovitelem
TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727,
zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za nabídkovou cenu
245 953,00 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou
v době uzavření smlouvy.
35. Smlouva o dílo na akci „Nové VO Sladovní, Polní a Sadová“
(tisk R/950)
Usn.č.
R 1886/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo č.17/2018 k investiční akci „Nové VO Sladovní, Polní a Sadová“,
jejímž předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Polní, Sadová, Sladovní
včetně výměny lamp a dále rekonstrukce části chodníku na ulici Polní. Smlouva je uzavírána
mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín,
Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města
a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za
nabídkovou cenu 1 776 859,50 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
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36. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 21 v objektu DPS náměstí Dr. E.
Beneše v Kojetíně“
(tisk R/951)
Usn.č.
R 1887/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 21 v objektu DPS
E. Beneše v Kojetíně“, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce bytové jednotky. Smlouva
je uzavírána mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20,
75201 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou
města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01
Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za
nabídkovou cenu 171 584 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu
DPH platnou v době uzavření smlouvy.
37. Výběr dodavatele a smlouva o dodávce – Prodejní stánek
(tisk R/953)
Usn.č.
R 1888/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
- výběr dodavatele prodejního stánku, společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se
sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín.
- uzavření smlouvy o dodávce prodejního stánku, 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
TECHNIS Kojetín spol. s r. o, se sídlem Padlých hrdinů č.p. 638, 752 01 Kojetín,
IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou společnosti za
nabídkovou cenu 411 548 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena o příslušnou
sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
38. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR – Město Kojetín
(tisk R/944)
Usn.č.
R 1889/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
Analýzu sociálně vyloučených lokalit v ČR zpracovanou společností GAC spol. s r.o. v roce
2015,
bere na vědomí
informace k sociálnímu bydlení a k sociálně vyloučeným lokalitám,
vyjadřuje nesouhlas
se způsobem vytváření, evidování a používání seznamů vyloučených lokalit na území ČR,
ukládá
stanovisko RM Kojetín k sociálně vyloučeným lokalitám zaslat Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
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39. Pověření výkonem funkce veřejného opatrovnictví
(tisk R/952)
Usn.č.
R 1890/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
informaci o jmenování Města Kojetín veřejným opatrovníkem PK,
pověřuje
na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 13. července 2018,
č.j. 39 Nc 6007/2017-79, kterým jmenuje Město Kojetín, se sídlem Kojetín, Masarykovo
náměstí 20, opatrovníkem PK…, …pracovnici odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ
Kojetín a zastupováním při výkonu opatrovnictví…, pracovnici odboru vnitřních věcí, školství
a kultury MěÚ Kojetín.
40. Návrh na vyplacení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Kojetín
(tisk R/943)
Usn.č.
R 1891/09-18
Rada města Kojetína po projednání
schvaluje
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kojetín dle tisku
R/943.
41. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM
41/A. Zápisy z jednání komisí RM
Usn.č.
R 1892/09-18
Rada města Kojetína po projednání
bere na vědomí
- zápisy z jednání Komise životního prostředí a zemědělství RM, ze dne 03.09.2018,
- zápis z jednání Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, ze dne 05.09.2018.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 25. září 2018
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