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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK13814/2021–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 

 

 
USNESENÍ 

 
z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 14. prosince 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 365/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
21.09.2021 jednala pětkrát – 18.10.2021, 02.11.2021, 24.11.2021, 03.12.2021 a 14.12.2021. 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/191) 

 

Usn. č. Z 366/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Návrh Dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě od České spořitelny a.s. 

(tisk Z/192) 

 

Usn. č. Z 367/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 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 náměstí 20, Kojetín, IČ 00301370, jako dlužníkem, kterým 
se aktualizuje seznam investičních akcí určených k financování z úvěru, ve znění dle přílohy 
tisku Z/192. 

 

 

https://www.kojetin.cz/
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4. Žádost o financování elektrické multifunkční pánve – Školní jídelna Kojetín p.o. 

(tisk Z/193) 

 

Usn. č. Z 368/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Školní jídelně, p.o., ve 
výši 700 tis. Kč, na pořízení elektrické multifunkční pánve Rational VCC 311, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku Z/193. 

 

5. Žádost o posun splatnosti návratné finanční výpomoci na projektu „Rekonstrukce, 
přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání – DDM Kojetín“ 

(tisk Z/194) 

 

Usn. č. Z 369/12-21 

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 
mládeže Kojetín, p. o. za účelem předfinancování projektu „Rekonstrukce, přístavba a 
vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“, a to z 31. 12. 2021 na 28.02.2022. 

 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/2021 

(tisk Z/195) 

 

Usn. č. Z 370/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 22/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/195, kterým se: 

- zvyšují příjmy o částku            9 928,60 tis. Kč 

- zvyšují výdaje o částku  2 500,00 tis. Kč 

- snižuje se financování o částku     -7 428,60 tis Kč 

 

7.  Návrh rozpočtu města na rok 2022 

(tisk Z/196) 

 

Usn. č. Z 371/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet města Kojetína na rok 2022 dle přílohy č. 1 tisku Z/196, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši  130 901,98 tis. Kč 
- výdaje ve výši  191 270,40 tis. Kč 
- financování ve výši   60 368,42 tis. Kč 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2026 dle přílohy č. 2 tisku Z/196, 
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ukládá 

radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2022 podle schváleného 
rozpočtu, 

svěřuje 

radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 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, 

− 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 2022 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/196 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p. o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2022, 

svěřuje 

radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2022 do výše 500 tis. Kč, 

svěřuje 

finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2022 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 

svěřuje 

vedoucí finančního odboru pravomoc provést poslední rozpočtové opatření v roce 2021, ve 
kterém budou 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 2022. 

 

8.  Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/197) 

 

Usn. č. Z 372/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

ruší  

usnesení ZM č. Z 336/06-21 ze dne 22.06.2021, týkající se směny částí pozemku p.č. 
4427/26 a p.č. 5692/2 za pozemek p.č. 4427/5 v k.ú. Kojetín, z důvodu změny situace 
zjištěné při zaměření pozemků a 

schvaluje  

směnu části pozemku p.č. 4427/26 trvalý travní porost o výměře cca 72m2, zapsané na listu 
vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, v katastrálním území a obci Kojetín, který je ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za část pozemku p.č. 4427/5 trvalý travní 
porost o výměře cca 72m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 4474, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území a obci 
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Kojetín, který je ve vlastnictví PP… s tím, že náklady související s převodem tj. geometrický 
plán, právní služby a správní poplatek na KÚ budou hrazeny stejným dílem oběma stranami.  

 

Usn. č. Z 373/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

prodej pozemku p.č. 226 zastavěná plocha a nádvoří o výměře  341m2 jehož součástí je 
stavba č. ev. 13 a pozemku p.č. 227 zahrada o výměře 379m2, v katastrálním území 
Kovalovice u Kojetína,  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 SJM PN a PN…, za cenu 820.000,- Kč a 
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím.  

 

Usn. č. Z 374/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

koupi pozemku p.č. 241 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213m2 jehož součástí je 
budova s č.p. 4 a pozemku p.č. 242 zahrada o výměře 121m2, v katastrálním území 
Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 123, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví společnosti Realpay s.r.o., 
Hrnčířská  813/23, Veveří, 60200 Brno do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 600.000,-Kč a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím.  

 

Usn. č. Z 375/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o dalších vzájemných smluvních vztazích, jejíž 
předmětem je nabytí částí pozemků p.č. 5260/2 orná půda o výměře cca 134m2 a p.č. 
5260/3 ostatní plocha o výměře cca 489m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví 3383, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se 
sídlem 43670 Litvínov – Záluží 1, IČO: 27597075 jako „Budoucí prodávající“ do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí 
kupující“, za účasti investora společnosti Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, se sídlem  
Sokolovská 394/17, 18 600 Praha 8, Karlín, IČO: 07398573, k realizaci výstavby dopravního 
napojení okružní křižovatky u Průmyslové zóny. 

 

Usn. č. Z 376/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

koupi pozemku p.č. 4431/5 trvalý travní porost o výměře 82m2 v katastrálním území a obci 
Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 34, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví SJM PH a DH…, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 50,- Kč/m2 
a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím.  
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9.  Nakládání s majetkem města  

(tisk Z/198 a Z/198A) 

 

Usn. č. Z 377/12-21 

Usnesení se v souladu s § 40 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje. 

 

Usn. č. Z 378/12-21 

Usnesení se v souladu s § 40 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje. 

 

10. OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

(tisk Z/199) 

 

Usn. č. Z 379/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství a stanovuje sazbu místního poplatku ve výši 790 Kč. 

 

11.  Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2022 

(tisk Z/200) 

 

Usn. č. Z 380/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2022. 

 

12. Plány činností výborů ZM na rok 2022 

(tisk Z/201) 

 

Usn. č. Z 381/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

předložené plány činnosti  

- Kontrolního výboru ZM 

- Finančního výboru ZM 

- Osadního výboru Popůvky 

- Osadního výboru Kovalovice 

na rok 2022. 

 

13. OZV č. 2/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství města Kojetína 

(tisk Z/202) 

 

Usn. č. Z 382/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 
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vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení sytému odpadového hospodářství města 
Kojetína. 

 

14. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2020/2021 

(tisk Z/203) 

 

Usn. č. Z 383/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 a Mateřské 
školy Kojetín za školní rok 2020/2021. 

 

15. Souhlas s realizací a financováním akce „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
v Kojetíně – Naučná stezka Biocentrum Kojetín“ 

(tisk Z/204) 

 

Usn. č. Z 384/12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí 
s realizací a financováním akce „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Kojetíně – Naučná 
stezka Biocentrum Kojetín“, pro kterou bude podána žádost o dotaci do výzvy 
1/2022/117D72100 Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.  

 

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

16/A. Informace o činnosti výborů ZM 

 

Usn. č. Z /12-21 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 06.12.2021, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 08.12.2021. 

 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta  
 
 
 RNDr. Jitka Hálková v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 Bc. Hana Svačinová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 20. prosince 2021 


