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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK1092/2021–ST/Gru 
Spis č. 1400/2018 

 
 

U S N E S E N Í 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 26. ledna 2021, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín  

 

4. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 

(ústně) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 

Usn. č. Z 275/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
15.12.2020 jednala dvakrát – 13.01.2021 a 26.01.2021. 

 

5. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/145) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/145: 

Usn. č. Z 276/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

6. Schválení projektu v rámci programu Podpora prevence kriminality  

(tisk Z/146) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/146: 

Usn. č. Z 277/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
zapojení města Kojetína do projektu v rámci dotačního Programu pro sociální oblast 2021 
Olomouckého kraje – Dotační titul č. 1 – Podpora prevence kriminality, dle důvodové zprávy a 
příloh tisku Z/146, 

souhlasí 
s předložením Žádosti o dotaci v rámci dotačního Programu pro sociální oblast 2021 
Olomouckého kraje – Dotační titul č. 1 – Podpora prevence kriminality, dle důvodové zprávy a 
příloh tisku Z/146. 

 

https://www.kojetin.cz/
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7. Návrh na přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 80 mil. Kč 

(tisk Z/148) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/148: 

Usn. č. Z 278/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

přijetí úvěru (úvěrového rámce) ve výši 80 000 000 Kč se splatností do 20 let, tj. do 31.12.2043 
a za podmínek uvedených v indikativní nabídce České spořitelny, a.s., ze dne 14.01.2021, 

schvaluje 

uzavření smlouvy o úvěru č. 0633153189/LCD, 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, IČ 00301370, jako dlužníkem, dle přílohy tisku Z/148. 

 

8. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2021 

(tisk Z/147) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/147: 

Usn. č. Z 279/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/147, kterým se 
zvyšují/snižují: 

- příjmy o částku       1 785,64 tis. Kč 
- výdaje o částku     28 287,44 tis. Kč 
- financování o částku    26 501,80 tis. Kč 

 

9. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2020 

(tisk Z/149) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/149: 

Usn. č. Z 280/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2020. 

 

10.  Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně za rok 2020 

(tisk Z/150) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/150: 

Usn. č. Z 281/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2020, 
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bere na vědomí 

zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2020, ve srovnání 
s rokem 2019, za Obvodní oddělení Policie ČR Kojetín. 
 

11. Realizace investičních akcí v roce 2020 

(tisk Z/151) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/151: 

Usn. č. Z 282/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2020. 

 

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

(tisk Z/152) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/152: 

Usn. č. Z 283/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže Kojetín, 
p.o., ve výši 334.000 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 

schvaluje 

poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 350.500 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci projektu „Rekonstrukce, 
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, dle žádosti Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o. 

schvaluje 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 65.500 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci projektu „Rekonstrukce, 
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, dle žádosti Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., dle žádosti Domu dětí a mládeže Kojetín, p. o. 

 

Usn. č. Z 284/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/152, kterým se: 

- navyšují příjmy o částku  334 tis. Kč 
- navyšují výdaje o částku  750 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku 416 tis. Kč 
 
 
 

 



   4/4 

13. Zastupování Města Kojetína ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

(tisk Z/153) 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení k tisku Z/153: 

Usn. č. Z 285/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

deleguje 

zástupce Města Kojetína pro aktivní účast na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody 
a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521 v roce 
2021, pana Leoše Ptáčka, nar. 29.07.1993, bytem Tržní náměstí č.p. 63, 75201 Kojetín, 
Kojetín I-Město, člena Rady města Kojetína. 

 

14. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 

14/A. Informace o činnosti výborů ZM 

 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení: 

Usn. č. Z 286/01-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 18.01.2021 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 20.01.2021 

 

 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v. r. Miloslav Oulehla v. r. 
starosta místostarosta  
 
 
 
 
 Ing. Ilona Veverková v. r.  
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 Mgr. Josef Plesník v. r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 26.01.2021 
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