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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK1604/2022–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 

 

USNESENÍ 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 25. ledna 2022, 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 386/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
14.12.2021 jednala třikrát – 10.01.2022, 12.01.2022 a 25.01.2022. 

 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/205) 

 

Usn. č. Z 387/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

 

3. Informace o posledním rozpočtovém opatření roku 2021 – č. 23/2021 

(tisk Z/206) 

 

Usn. č. Z 388/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

Informaci o posledním rozpočtovém opatření roku 2021 - č. 23/2021, které bylo provedeno 
na základě pověření dle usnesení zastupitelstva č.Z371/12-21. Rozpočtovým opatřením  
č. 23/2021 byly provedeny pouze nezbytné přesuny v rozpočtu v závěru roku, kterými se: 

- zvyšují příjmy o částku       5,20 tis. Kč 

- snižují výdaje o částku            -394,80 tis. Kč 

- snižuje se financování o částku               - 400 tis. Kč 

 

https://www.kojetin.cz/
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4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2022 

(tisk Z/207) 

 

Usn. č. Z 389/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/207, kterým se: 
- příjmy snižují o částku             - 1 441,66 tis. Kč 
- výdaje zvyšují o částku              18 405,83  tis. Kč 
- zvyšuje se financování o částku           19 847,49  tis. Kč 

 

 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/208) 

 

Usn. č. Z 390/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

prodej části pozemku p.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 24m2, označ. jako díl „a“ a části 
pozemku p.č. 5767/5 ostatní plocha o výměře 0,25m2, označ. jako díl „b“ dle geometrického 
plánu č. 2598-74/2021 ze dne 13.7.2021, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, 
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 podílového spoluvlastnictví nabyvatelům: 

MK… – id. 4/6, 

SJM MK a MK… – id. 2/6, 

za kupní cenu 600,-Kč/m2 a úhradou nákladů s převodem spojených kupujícími – v tom 
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN.   

 

Usn. č. Z 391/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

prodej části pozemku p.č. 522/1 zahrada o výměře cca 10m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, 
zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, MŠ…, za kupní cenu 300,-Kč/m2 + DPH a za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom geometrický plán, právní 
služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.  

 

Usn. č. Z 392/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

prodej částí pozemků 

p.č. 1333/8  ostatní plocha o výměře cca 498m2,  

p.č. 1333/10  ostatní plocha o výměře cca 358m2,  

p.č. 5675/1  ostatní plocha o výměře cca 109m2,  

p.č. 1332/2  trvalý travní porost o výměře cca 49m2 
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p.č. 1332/3  ostatní plocha o výměře cca 175m2,  

p.č. 1290/17  orná půda o výměře cca 437m2,  

p.č. 6582/53  orná půda o výměře cca 44m2,  

p.č. 6582/54 orná půda o výměře cca 222m2,  

p.č. 5671/4  ostatní plocha o výměře cca 2226m2,  

p.č. 5260/74  orná půda o výměře cca 65m2, 

které budou upřesněny po zpracování geometrického plánu, 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, společnosti Accolade CZ 43, 
s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07398573, za 
kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby dopravního napojení průmyslové 
zóny Kojetín, a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím a 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy. 

 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/209) 

 

Usn. č. Z 393/01-22 

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

 

 

7.  Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu JSDH 2022 

(tisk R/210A) 

 

Usn. č. Z 394/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí 
s předložením Žádosti o dotaci v rámci dotačního Programu na podporu JSDH 2022 
Olomouckého kraje – Dotační titul č. 2 – Dotace na pořízení cisternových automobilových 
stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 
- na pořízení nového dopravního automobilu, dle důvodové zprávy a příloh tisku R/210A. 

 

 

8.  Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu projektů v oblasti kultury 

(tisk Z/210B) 

 

Usn. č. Z 395/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí 
s podáním Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 05_03_PROGRAM NA PODPORU 
INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI KULTURY V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 
2022, jehož vyhlašovatelem je Olomoucký kraj - na pořízení nového podia k pořádání 
kulturních akcí v Kojetíně. 
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9.  Svěření automobilů k zajištění sociálních služeb CSS 

(tisk Z/216) 

 

Usn. č. Z 396/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

svěřuje  

osobní automobil VOLKSWAGEN CADDY MAXI, VIN: WV2ZZZSKZNX031684, pořízený 
v rámci projektu spolufinancovaného z dotace IROP – „Pořízení automobilů pro účely 
poskytování sociální služby Kojetín“, reg.č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012751,  
k provozování příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. 
Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, IČ75123215, za účelem poskytování sociální služby, 
v souladu s dotačními podmínkami, 

souhlasí  

se svěřením druhého vozidla - osobního automobilu VOLKSWAGEN CADDY MAXI s 
přestavbou, který bude pořízen v rámci projektu spolufinancovaného z dotace IROP – 
„Pořízení automobilů pro účely poskytování sociální služby Kojetín“, reg.č. projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012751, k provozování příspěvkové organizaci Centrum 
sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, IČ75123215, za 
účelem poskytování sociální služby, v souladu s dotačními podmínkami, 

ukládá  

Centru sociálních služeb Kojetín p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, PSČ 75201 Kojetín, 
IČ75123215, zabezpečit naplnění stanovených indikátorů projektu a zabezpečit poskytování 
sociální služby v souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v souladu 
s Pověřením k závazku veřejné služby. 

 

 

10. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně – zpráva o činnosti Městské 
policie Kojetín a Policie ČR, Obvodního oddělení Kojetín, v roce 2021 

(tisk Z/211) 

 

Usn. č. Z 397/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2021, 
- zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2021 za 

Obvodní oddělení Policie ČR Kojetín.  

 

 

11.  Poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje 

(tisk Z/212) 

 

Usn. č. Z 398/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na doplnění vybavení 
jednotky požární stanice Kojetín o skladovací a výdejní zařízení pohonných hmot 
FUELMASTER 1500. 
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12.  Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2021 

(tisk Z/210) 

 

Usn. č. Z 399/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Popůvky v roce 2021. 

 

 

13.  Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů obcí Střední 
Moravy 

(tisk Z/213) 

 

Usn. č. Z 400/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

úhradu příspěvku za Město Kojetín, jakožto člena dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí 
Střední Moravy“, do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě, na rok 
2022, ve výši 17.886 Kč. 

 

 

14.  Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“ a „Rekonstrukce ZŠ 
nám. Míru Kojetín – půdní vestavba“ 

(tisk Z/214) 

 

Usn. č. Z 401/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Národního plánu obnovy v rámci akce 
„Rekonstrukce KD Popůvky II. etapa“, 

schvaluje 

podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Integrovaného regionálního 
operačního programu v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ nám. Míru Kojetín-půdní vestavba“. 

 
 

15.  Realizace investičních akcí v roce 2021 

(tisk Z/215) 

 

Usn. č. Z 402/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o realizaci investičních akcí Města Kojetína, v roce 2021. 
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16.  Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 

16/A. Informace o činnosti výborů ZM 

 

Usn. č. Z 403/01-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 17.01.2022. 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Bc. Jiří Stav v.r. 
starosta tajemník MěÚ  
 
 
 
 
  Mgr. Josef Plesník v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 Jan Krejsa v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 31. ledna 2022  


