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  Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK13332/2020–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
 

 
USNESENÍ 

 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 15. prosince 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 259/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
15.09.2020 jednala sedmkrát - 30.09.2020, 14.10.2020, 21.10.2020, 05.11.2020, 
10.11.2020, 02.12.2020 a 15.12.2020. 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(Z/132) 
 
Usn. č. Z 260/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 
3. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní organizaci Českého 

zahrádkářského svazu Kojetín 
(tisk Z/133) 
 
Usn. č. Z 261/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100.000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, za účelem koupě pozemku p. č. 1866/1 k. ú. Kojetín, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 
Kojetínem, se sídlem Masarykovo nám.20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „poskytovatelem“ a 
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, 
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Kojetín 752 01, IČ 60781980 jako „příjemcem“. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta 
na dobu do 31.01.2023. 
 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/2020 
(tisk Z/134) 
 
Usn. č. Z 262/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 22/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/134, kterým se 
zvyšují/snižují: 
- příjmy o částku     6 298,30 tis. Kč 
- výdaje o částku    -2 046,35 tis. Kč 
- financování o částku  - 8 344,65 tis. Kč 
souhlasí 
s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2020, dle důvodové 
zprávy tisku Z/134, 
pověřuje 
vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2020, 
kterým by byly provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby nedošlo 
k překročení jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a ukládá o 
provedeném rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i zastupitelstvo na 
jejich zasedání v lednu 2021. 
 
5. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2021 
(tisk Z/135) 
 
Usn. č. Z 263/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet Města Kojetína na rok 2021 dle přílohy č. 1 tisku Z/135, který zahrnuje: 
- příjmy ve výši   140 311,73 tis. Kč 
- výdaje ve výši   137 068,64 tis. Kč 
- financování ve výši    - 3 243,09 tis. Kč 
schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025 dle přílohy č. 2 tisku Z/135, 

ukládá 
radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2021 podle schváleného 
rozpočtu, 
svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2021 změny schváleného 
rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 
stanovuje  
jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  
- POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, přijaté 

transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a udržování dle 
přílohy č.1, 
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- PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové příjmy a 
veškeré výdaje (vyjma položky 5171), dle přílohy č.1, 

stanovuje 
závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2021 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/135 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p. o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2021, 
svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2021 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 do výše 500 tis. Kč, 
svěřuje 
finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2021 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 

6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/136) 
 
Usn. č. Z 264/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemkové parcely č. 1140/86, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29m2, pozemkové parcely č. 1140/87, ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 31m2 a pozemkové parcely č. 1140/97, ostatní plocha 
– ostatní komunikace o výměře 298m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vše 
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 nemovitým věcem č. 
UZSVM/OPR/4214/2020-OPRM. 
 
Usn. č. Z 265/12-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 
7.  Nakládání s majetkem města  
(tisk Z/144) 
 
Usn. č. Z 266/12-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 
 

8.  Návrh OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(tisk Z/137) 
 
Usn. č. Z 267/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
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vydává  
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
stanovuje sazbu místního poplatku pro rok 2021 v celkové výši 790 Kč se splatností do 
30.06. 
 
9.  Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2019/2020 
(tisk Z/138) 
 
Usn. č. Z 268/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín Svatopluka 
Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2019/2020. 
 

10.  Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2021 
(tisk Z/139) 
 
Usn. č. Z 269/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2021. 
 
11.  Plány činnosti výborů zastupitelstva města na rok 2021 
(tisk Z/140) 
 
Usn. č. Z 270/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
předložené plány činnosti  
- Kontrolního výboru ZM 
- Finančního výboru ZM 
- Osadního výboru Popůvky 
- Osadního výboru Kovalovice 
na rok 2021. 
 
12. Souhlas s realizací projektu a podáním žádosti v rámci akce „Demolice objektů 

v majetku Města Kojetína č.p. 102, 107, 108 a 447“ 
(tisk Z/141) 
 
Usn. č. Z 271/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj 
„Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 1/2021/117D081“ v rámci akce „Demolice 
objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 107, 108 a 447“, 
souhlasí 
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s realizací investiční akce s názvem „Demolice objektů v majetku Města Kojetín – čp. 102, 
107, 108 a 447“. 
 
13.   Souhlas s podáním žádosti a realizací projektu investiční akce „Místní 

komunikace ve městě Kojetíně“ 
(tisk R/142) 
 
Usn. č. Z 272/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj „DT 
117D8220A - Podpora obnovy místních komunikací“ v rámci akce “Místní komunikace ve 
městě Kojetín“, 
souhlasí 
s realizací investiční akce s názvem „Místní komunikace ve městě Kojetín“ na opravu místní 
komunikace na Tržním náměstí a místní komunikací na ulici Blanská v Kojetíně.  
 
14. Koncepce strategického rozvoje města Kojetína 
(tisk Z/143) 
 
Usn. č. Z 273/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
Koncepci strategického rozvoje města Kojetína na období 2020-2025. 
 
15. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 
15/A. Informace o činnosti výborů ZM 
 
Usn. č. Z 274/12-20 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 09.12.2020, 
- zápisy ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 06.10.2020 a 03.11.2020. 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Leoš Ptáček v.r. 
starosta člen zastupitelstva  
  
 
 Bc. Hana Svačinová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 Mgr. Eva Pěchová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 18. prosince 2020 


