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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK10884/2021–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
USNESENÍ 

 
z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 21. září 2021, 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 352/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
22.06.2021 jednala pětkrát – 30.06.2021, 04.08.2021, 11.08.2021, 25.08.2021 a 21.09.2021.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/145) 

 

Usn. č. Z 353/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období I. pololetí 2021 

(tisk Z/184) 

 

Usn. č. Z 354/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2021 a aktuální informace o plnění 
rozpočtu k 31.08.2021, dle tisku Z/184, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 01-06/2021, dle 
přílohy tisku Z/184. 

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2021 

(tisk Z/185) 

 

Usn. č. Z 355/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 16/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/185, kterým se: 
- - zvyšují příjmy o částku  13 172,09 tis. Kč 
- - zvyšují výdaje o částku  13 172,09 tis. Kč 

 

5. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 

(tisk Z/186) 

 

Usn. č. Z 356/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

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. 1883093339/21/LCD 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 Z/186. 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/187) 

 

Usn. č. Z 357/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

směnu pozemků p.č. st. 502, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535m2, jehož součástí je 
stavba s č.p. 447 a p.č. 528/2, zahrada o výměře 244m2, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemky 
p.č. st. 408, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1026m2, jehož součástí je stavba s č.p. 
103 a p.č. 628/3, zahrada o výměře 35m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví 3457, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví společnosti Fe MARKET, s.r.o., 
Ostrata č.p. 130, PSČ 76311 Ostrata, IČO 25526227, s doplatkem 500.000,-Kč, který uhradí 
Město Kojetín. Související náklady jako právní služby, správní poplatky na KÚ, platí Město 
Kojetín. 

 

Usn. č. Z 358/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  

úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/60 na pozemku p. č. 372/2, ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m2 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. 2/60 na pozemku p.č. 4451/7, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
12m2, oba v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví  č. 2626, 
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, IČO 69797111 do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 a schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy č. UZSVM/OPR/5044/2021-OPRM. Náklady spojené s převodem hradí kupující. 
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Usn. č. Z 359/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

ruší  

usnesení ZM č. Z 182/04-20 ze dne 28.4.2020 z důvodu odstoupení prodávajícího od 
záměru koupě pozemku p.č. 5752/2. 

 

7. Žádost o změnu podmínek Kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě 

(tisk Z/188) 

 

Usn. č. Z 360/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dohody o změně věcného práva výhrady zpětné koupě ke Kupní smlouvě s 
výhradou zpětné koupě ze dne 30.6.2020, uzavřené  mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „oprávněným“ a JŠ… a RB… jako „povinnými“, dle 
přílohy tisku Z/188, kterou se prodlužují  lhůty stanovené v Kupní smlouvě s výhradou zpětné 
koupě o 12 měsíců. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

8.  Rozšíření doplňkové činnosti Školní jídelny Kojetín – rozvoz stravy 

(tisk Z/189) 

 

Usn. č. Z 361/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

rozšíření doplňkové činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, Kojetín 
I-Město, Hanusíkova 283, PSČ 752 01, IČ 70946957, o silniční motorovou dopravu 
nákladní provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, podle zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

schvaluje   

novelizované znění Zřizovací listiny Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, 
Kojetín I-Město, Hanusíkova 283, PSČ 752 01, IČ 70946957, které se týká rozšíření 
doplňkové činnosti organizace o silniční motorovou dopravu, s účinností ode dne 
následujícího po dni schválení zastupitelstvem města, dle přílohy tisku Z/189, 

svěřuje  

nákladní automobil Citroën Nemo, SPZ 5Z4 9672, VIN: VF7AAFHZ0C8293942, Inv. č. 
majetku 71420004, k provozování příspěvkové organizaci Školní jídelna Kojetín, Kojetín I-
Město, Hanusíkova 283, IČ 70946957. 

 

9. Žádost o posun splatnosti návratné finanční výpomoci DDM Kojetín 

(tisk Z/190) 

 

Usn. č. Z 362/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

změnu termínu pro vrácení finanční výpomoci ve výši 2.134.000,-Kč, poskytnuté na základě 
usnesení zastupitelstva Z250/11-20 a Z283/01-21 z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a 
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mládeže Kojetín, p. o. za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce, přístavba a 
vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, a to z 30. 11. 2021 na 31.12.2021. 

 

10. Volba přísedících Okresního soudu v Přerově 

(tisk Z/191) 

 

Usn. č. Z 363/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

do funkce přísedících Okresního soudu v Přerově 
- Marii Nakládalovou …, 
- Mgr. Jaromíra Růžičku …, 
- Vratislava Chovance …, 
- Dušana Chovance …, 
- Mgr. Bc. Blanku Laboňovou … 

 

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

11/A. Informace o činnosti výborů ZM 

 

Usn. č. Z 364/09-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 13.09.2021, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 15.09.2021, 
- zápis ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 04.05.2021, 

15.06.2021,13.07.2021, 17.08.2021 a 09.09.2021. 

 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta  
 
 
 
 
 MUDr. Jana Palmašová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 29. září 2021 


