
Bank. spojení: IČO: 00301370 Tel: 581 277 411 E-mail: radnice@radnice.kojetin.cz  
19-1883093339/0800 DIČ: CZ00301370 Fax: 581 277 403 web: https://www.kojetin.cz 

Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK/2020–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
 

 
USNESENÍ 

 
z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 15. září 2020, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 231/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
16.06.2020 jednala čtyřikrát – 15.07.2020, 05.08.2020, 19.08.2020 a 15.09.2020. 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/115) 
 
Usn. č. Z 232/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
  
3. Informace o hospodaření města za 01-08/2020 
(tisk Z/116) 
 
Usn. č. Z 233/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
informaci o finanční situaci a plnění rozpočtu Města Kojetína za období 01-08/2020, dle 
důvodové zprávy a příloh tisku Z/116. 
 
4. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.  
(tisk Z/117) 
 
Usn. č. Z 234/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 12.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,   
schvaluje  
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/20/LCD mezi Českou spořitelnou 
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/117. 
 

5. Žádost o poskytnutí investičních dotací  
(tisk Z/118) 
 
Usn. č. Z 235/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 450.000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s., se 
sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, na dofinancování 
rekonstrukce objektu č.p. 707 a přestavbu na zázemí a ubytovnu pro sportovce, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 
629, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle příloh tisku Z/118. 
 
Usn. č. Z 236/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 3.800.000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., se 
sídlem náměstí Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, na dofinancování investiční 
akce rekonstrukce multifunkčního sportovního zařízení a herny stolního tenisu, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem nám. Republiky 
1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku Z/118. 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/2020 
(tisk Z/119) 
 
Usn. č. Z 237/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/119, kterým se: 

- navyšují příjmy o částku    7 864,50 tis. Kč 
- navyšují výdaje o částku      6 432,00 tis. Kč 
- snižuje financování o částku - 1 432,50 tis. Kč 

 

7. Nakládání s majetkem města  
(tisk Z/120) 
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Usn. č. Z 238/09-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/121) 
 
Usn. č. Z 239/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
směnu 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 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 č. 
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 
p. Arnoštem a Miroslavou Petruželovými. 
 
Usn. č. Z 240/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje        
prodej 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. 
 
Usn. č. Z 241/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci a zřízení věcného práva, včetně 
zavazujících a omezujících podmínek a sankčních ujednání, pozemkové parcely č. 633/7, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.513m2, 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 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/OPR/2154/2020-OPRM. 
 
Usn. č. Z 242/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 513/16 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 147m2, části 
pozemku p.č. 513/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 1.077m2, části 
pozemku p.č. 4943 ostatní plocha-dráha o výměře cca 2.684m2, dle geometrického plánu č. 
2515-2/2020 ze dne 11.2.2020 pozemky p.č. 513/16 o výměře 147m2, p.č. 513/6 o výměře 
1.077m2, p.č. 4943 o výměře 2.684m2 a pozemku p.č. st. 1907 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 86m2 (bez stavby č.p./č. ev., která je ve vlastnictví společnosti TECHNIS Kojetín 
spol. s r.o.), vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví 
společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město za 
kupní cenu 450,-Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 30.11.2020. 
 
Usn. č. Z 243/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi části pozemku 513/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 47m2, dle 
geometrického plánu č. 2515-2/2020 ze dne 11.02.2020 pozemek p.č. 513/2 o výměře 47m2, 
ve vlastnictví společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín 
I-Město,  v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3672, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za kupní cenu 450,-Kč/m2. 
 
9.  Poskytnutí návratné finanční výpomoci DDM Kojetín, p.o. 
(tisk Z/122) 
 
Usn. č. Z 244/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže Kojetín, 
p. o., ve výši 650.000 Kč, za účelem předfinancování mezinárodního projektu Europe for 
Citizens, která bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31. 03. 
2021, 
schvaluje 
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, na finanční spoluúčast v mezinárodním projektu Europe for 
Citizens, 
souhlasí 
s přijetím dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt Europe for Citizens ve výši 
25.000 eur Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt Europe 
for Citizens. 
 
Usn. č. Z 245/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 16/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/122, kterým se: 

- navyšují výdaje o částku      663 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku   663 tis. Kč 
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10.   MAS Střední Haná 2021-2027 
(tisk Z/123) 
 
Usn. č. Z 246/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
zařazení Města Kojetína do území působnosti MAS Střední Haná na programové období 
2021-2027. 
 
11. Odvolání a volba člena Osadního výboru Kovalovice 
(Z/124) 
 
Usn. č. Z 247/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
odvolává 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky Osadního výboru Kovalovice paní 
Petru Ulmannovou, k datu 15.09.2020. 
 
Usn. č. Z 248/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
volí 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 písm. I) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Osadního výboru Kovalovice, pana Adama 
Tomečka. 
 
12. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 
12/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 249/09-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 07.09.2020, 
- zápis ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 07.07.2020, 04.08.2020 a 

12.08.2020. 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 Dušan Meduna v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 Leoš Ptáček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 22. září 2020 


