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 Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK12288/2020–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
 

 
USNESENÍ 

 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 10. listopadu 2020, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Financování projektu Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové 
vzdělávání – Dům dětí a mládeže Kojetín, p.o. 

(Z/125) 
 
Usn. č. Z 250/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže Kojetín,  
p. o., ve výši 1.800.000 Kč, za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce, přístavba a 
vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, která bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po 
přijetí dotace, nejpozději do 30. 11. 2021. 

 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/2020 
(tisk Z/126) 
Usn. č. Z 251/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 19/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/126, kterým se: 
- navyšují příjmy o částku    1 450,00 tis. Kč 
- navyšují výdaje o částku      1 017,00 tis. Kč 
- snižuje financování o částku    - 433,00 tis. Kč 

 

3. Návrh na prominutí pohledávky 
(tisk Z/127) 
 
Usn. č. Z 252/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
prominutí pohledávky z dlužného nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání 
v objektu 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město, evidované za nájemkyní JT …, ve výši 
29.139 Kč, za období od 01.01.2020 do 30.09.2020.  
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4. Návrh na koupi pozemků p.č. 4415/1, 4415/2, 4415/3 a 4415/4  
(tisk Z/128) 
 
Usn. č. Z 253/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  
koupi pozemků p.č. 4415/1 lesní pozemek o výměře 6.461m2, p.č. 4415/2 vodní plocha-
zamokřená plocha o výměře 8.797m2, p.č. 4415/3 lesní pozemek o výměře 2.320m2 a p.č. 
4415/4 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 1.400m2, vše v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 4976, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví DK…, do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za dohodnutou kupní cenu 700.000,-Kč, a 
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím. 

 

5. Prodej pozemků pro dopravní napojení průmyslové zóny Kojetín  
(tisk Z/129) 
 
Usn. č. Z 254/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 1.7.2019 schválené 
usnesením zastupitelstva města č.Z103/06-19, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „Budoucím prodávajícím“ a společností 
Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako 
„Budoucím kupujícím“, jehož předmětem je dohoda smluvních stran na podmínkách uzavření 
kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k pozemků p.č. 1302, o výměře 2.769 m2 , p.č. 
1331, o výměře 279 m2 , p.č. 5732/1, o výměře 426 m2 , p.č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 , p.č. 
7011, o výměře 2.159 m2 , p.č. 7074, o výměře 865 m2 , p.č. 7075, o výměře 905 m2 , p.č. 
7083, o výměře 924 m2 , p.č. 7206, o výměře 906 m2 , p.č. 7207, o výměře 954 m2 , p.č. st. 
1089, o výměře 720 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt k bydlení, p.č. st. 1090, o 
výměře 562 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 817, objekt k bydlení, p.č. st. 1091, o výměře 
666 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt k bydlení, p.č. st. 1092, o výměře 230 m2, 
jehož součástí je stavba s č.p. 815, objekt k bydlení („pozemky Červené domky“), vše v k.ú. 
Kojetín, obec Kojetín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 

 

Usn. č. Z 255/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 1302, o výměře 2.769 m2 , p.č. 1331, o 
výměře 279 m2 , p.č. 5732/1, o výměře 426 m2 , p.č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 , p.č. 7011, o 
výměře 2.159 m2 , p.č. 7074, o výměře 865 m2 , p.č. 7075, o výměře 905 m2 , p.č. 7083, o 
výměře 924 m2 , p.č. 7206, o výměře 906 m2 , p.č. 7207, o výměře 954 m2 , p.č. st. 1089, o 
výměře 720 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt k bydlení, p.č. st. 1090, o výměře 
562 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 817, objekt k bydlení, p.č. st. 1091, o výměře 666 m2, 
jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt k bydlení, p.č. st. 1092, o výměře 230 m2, jehož 
součástí je stavba s č.p. 815, objekt k bydlení („pozemky Červené domky“), vše v k.ú. 
Kojetín, obec Kojetín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako 
„prodávajícího“ do vlastnictví společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, 
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Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako „kupujícího“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 
6.720.886,- Kč + DPH, ve znění dle přílohy tisku Z/129, 

pověřuje  
starostu města Kojetína Ing. Leoše Ptáčka uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „prodávajícím“ a 
společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 
07398573 jako „kupujícím“, ve znění dle přílohy tisku Z/129. 

 

Usn. č. Z 256/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  
prodej částí pozemků p.č. 1290/17 orná půda o výměře cca 300m2, p.č. 1332/3 ostatní 
plocha o výměře cca 200m2, p.č. 1332/2 trvalý travní porost o výměře cca 100m2,p.č. 5675/1 
ostatní plocha o výměře cca 200m2, p.č. 1333/10 ostatní plocha o výměře cca 250m2, p.č. 
1333/8 ostatní plocha o výměře cca 500m2, p.č. 6582/54 orná půda o výměře cca 90m2, p.č. 
6582/53 orná půda o výměře cca 40m2, p.č. 5671/4 ostatní plocha o výměře cca 900m2, p.č. 
5260/74 orná půda o výměře cca 250m2, („pozemky pro kruhové objezdy“), které budou 
upřesněny po zpracování geometrického plánu, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucího prodávajícího“ do vlastnictví 
společnosti Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 
186 00 Praha 8, IČ 07398573 jako „budoucího kupujícího“, za  kupní cenu ve výši 300,-
 Kč/m2 + DPH, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím a 
dále za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tisku Z/129. 

 

6. Revokace usnesení a prohlášení o financování investiční akce „Cyklostezka kolem 
Alberta“ 

(tisk Z/130) 
 
Usn. č. Z 257/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

revokuje  
usnesení č. Z 128/09-19, dne 10.9.2019, Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení 
o financování investiční akce „Cyklostezka kolem Alberta“,  

souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem „Cyklostezka kolem Alberta“ a jejím financováním 
z rozpočtu města Kojetína v roce 2021. 

 

7. Revokace usnesení a prohlášení o financování investiční akce „Cyklostezka 
Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“ 

(tisk Z/131) 
 
Usn. č. Z 258/11-20 
Zastupitelstvo města po projednání 

revokuje 
usnesení č. Z 127/09-19, dne 10.9.2019, Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení 
o financování investiční akce „Cyklostezka Kojetín – Tovačov“, 
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souhlasí 
s financováním investiční akce s názvem „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú. Kojetín“ 
z rozpočtu města Kojetína v roce 2021. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 MUDr. Jana Palmašová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Eva Pěchová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 18. listopadu 2020 


