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   Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK8310/2022–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
USNESENÍ 

 
z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 21. června 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 450/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
29.03.2022 jednala čtyřikrát – 20.04.2022, 10.05.2022, 01.06.2022 a 21.06.2022.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/229) 

 

Usn. č. Z 451/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Návrh OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

(tisk Z/236) 

 

Usn. č. Z 452/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává 

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, dle 
přílohy tisku Z/236. 

 

4. Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci pro CSS Kojetín na 
předfinancování projektu 

(tisk Z/230) 

 

Usn. č. Z 453/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

https://www.kojetin.cz/
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schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Centru sociálních služeb 
Kojetín,  
p. o., ve výši 1.887.981,30 Kč, za účelem předfinancování projektu „Pořízení automobilů pro 
sociální služby“, která bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 
31. 12. 2023, 

schvaluje 

poskytnutí účelového investičního příspěvku (s vypořádáním) z rozpočtu zřizovatele Centru 
sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 197 231,80 Kč, jako finanční spoluúčast v rámci 
projektu „Pořízení automobilů pro sociální služby“, dle žádosti Centra sociálních služeb 
Kojetín, p. o., 

schvaluje 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (s vypořádáním) z rozpočtu zřizovatele 
Centru sociálních služeb Kojetín, p. o., ve výši 12 543,90 Kč, jako finanční spoluúčast v 
rámci projektu „Pořízení automobilů pro sociální služby“, dle žádosti Centra sociálních služeb 
Kojetín, p. o. 

 

5. Návrh na demolici nemovitosti RD č.p. 4 v Kovalovicích a vyřazení z majetku města 

(tisk Z/231) 

 

Usn. č. Z 454/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

demolici budovy č.p. 4 - rodinný dům, která se nachází na pozemku p.č. 241-zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 213m2, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína, na adrese 
Kovalovice 4, Kojetín, Kojetín III -Kovalovice (inv.č. 739000078) a následné vyřazení stavby 
z majetku města, dle důvodové zprávy tisku Z/231. 
 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/232) 

 

Usn. č. Z 455/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 4447/12, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
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/623/2022-OPRM. 

 

Usn. č. Z 456/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 7267, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 38m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 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 
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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/2706/2022-OPRM. 

 

7. Návrh na koupi podílu 1/6 na domě č.p. 190, ulice Blanská, Kojetín 

(tisk Z/233) 

 

Usn. č. Z 457/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6  na pozemku parc. č. St. 567 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 191m2, jehož součástí je stavba č.p. 190, rod. dům, včetně podílu 
o velikosti id. 1/6 na pozemku parc. č. 469 – zahrada, o výměře 95m2 a podílu o velikosti id. 
1/6 na pozemku parc. č. 501/12 – orná půda, o výměře 169m2, vše zapsáno na listu 
vlastnictví č. 874 pro katastrální území a obec Kojetín, okres Přerov, u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370, za kupní cenu ve výši 
183.000,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, 

schvaluje 

u zavření kupní smlouvy mezi JUDr. Tamarou Kropáčovou, se sídlem 779 00 Olomouc, 
Šantova 719/2 jako insolvenční správkyní dlužníka AŽ… jako „prodávajícím“ a Městem 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 00301370 jako 
„kupujícím“, dle přílohy tisku Z/233. 

 

8. Dohoda o zpětném převodu vlastnictví práva k pozemku 

(tisk Z/234) 

 

Usn. č. Z 458/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

koupi pozemku p.č.7236 - ostatní plocha, o výměře 397m2, zapsaného na LV 5005, k.ú. 
Kojetín, u  Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví JŠ… a RB… jako „prodávajícím“ do vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „kupujícím“, za kupní cenu ve výši  317.600,-Kč vč. 
DPH,  

schvaluje 

uzavření Dohody o zpětném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „nabývajícím“ a JŠ… a 
RB… jako „převádějícím“, dle přílohy tisku Z/234. 

 

9. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2022 

(tisk Z/235) 

 

Usn. č. Z 459/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 13/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/235, kterým se: 
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- zvyšují příjmy o částku   5 052,37 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku   4 026,08 tis. Kč 
- snižuje financování o částku            - 1 026,29 tis. Kč 

 

10.  Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 pro školní rok 
2022/2023 

(tisk Z/237) 

 

Usn. č. Z 460/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

povoluje 

výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586 pro školní rok 
2022/2023, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 12,  

zavazuje se  

uhradit případné zvýšené náklady na vzdělávací činnost Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 pro školní rok 2022/2023. 

 

11.  Zpráva o činnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2021 

(tisk Z/238) 

 

Usn. č. Z 461/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

- Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2021,  
- Vyhodnocení topné sezóny za rok 2021. 

 

12.  Volba člena kontrolního výboru 

(tisk Z/239) 

 

Usn. č. Z 462/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

odstoupení Mgr. Dalimila Kolka z členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Kojetína, 

volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kojetína Mgr. Moniku Kantorovou.  

 

13. Souhlas s realizací projektu a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy na dotaci 
„Obnova VO – EFEKT 2022“ 

(tisk Z/240) 

 

Usn. č. Z 463/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
- podání žádosti o finanční příspěvek k dotačnímu titulu Ministerstva průmyslu a obchodu 

v rámci výzvy „Obnova VO – EFEKT 2022“, 
- realizaci projektu s názvem „Obnova VO – EFEKT 2022“. 
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14.   Informace o činnosti výborů ZM  

 

Usn. č. Z 464/06-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 03.06.2022, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 15.06.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta  
 
 
 
 
   
 
 Bc. Hana Svačinová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dušan Meduna v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 27. června 2022  


