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   Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK11340/2022–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 

 
USNESENÍ 

 
z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 15. září 2022, v 16:00 hodin, v sále Kulturního domu – 
Sokolovny Kojetín, náměstí Republiky 1033, Kojetín 

 

 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 

(ústně) 

 

Usn. č. Z 465/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
21.06.2022 jednala pětkrát – 12.07.2022, 03.08.2022, 24.08.2022, 30.08.2022 a 15.09.2022.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/246) 

 

Usn. č. Z 466/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2022 

(tisk Z/241) 

 

Usn. č. Z 467/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2022, dle tisku Z/241, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2022, dle 
přílohy tisku Z/241. 

 

 

https://www.kojetin.cz/
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4. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2022 

(tisk Z/242) 

 

Usn. č. Z 468/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 270 000 Kč žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, dle důvodové zprávy tisku Z/242, 

schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní organizací Českého zahrádkářského 
svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 60781980, dle důvodové zprávy 
tisku Z/242. 

 

Usn. č. Z 469/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli ZH…, dle důvodové 
zprávy tisku Z/242, 

schvaluje  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a ZH…, dle důvodové zprávy tisku Z/242. 

 

Usn. č. Z 470/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

změnu termínu vyúčtování dotace poskytnuté žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem 
náměstí Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy tisku Z/242, 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 6.4.2022 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370  
a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem náměstí Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, 
dle důvodové zprávy tisku Z/242. 

 

Usn. č. Z 471/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  
informaci k plnění usnesení zastupitelstva města č. Z 420/03-22, ze dne 29.3.2022, o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč žadateli FK Slavoj Kojetín, z. s., 
se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466.  

   

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2022 

(tisk Z/243) 

 

Usn. č. Z 472/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 18/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/243, kterým se: 

    - zvyšují příjmy o částku          289,39 tis. Kč 

    - zvyšují výdaje o částku      18 166,19 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku             17 876,80 tis. Kč 
 

 

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

(tisk Z/244) 

 

Usn. č. Z 473/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 12.000.000 Kč s dobou splatnosti do 1 roku od 
poskytnutí,  

schvaluje  

Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1883093339/22/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/244. 

 

7. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/245) 

 

Usn. č. Z 474/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

nabytí částí pozemků p.č. 5260/2 orná půda o výměře cca 134m2 a p.č. 5260/3 ostatní 
plocha o výměře cca 489m2, které budou upřesněny geometrickým plánem, vše 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 „Prodávajícím“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako „Kupujícím“, za cenu ve výši 466,60Kč/m2 + DPH,  a uzavření Kupní 
smlouvy v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě kupní a o dalších vzájemných smluvních 
vztazích,  ze dne 03.01.2022, schválené usnesením zastupitelstva Z 375/12-21 dne 
14.12.2021. 

 

Usn. č. Z 475/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

nabídku společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 04817320 
a neschvaluje koupi podílů pozemků uvedených v nabídce, do vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město. 
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8.  Informace k OZV 1/2022, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých 
věcí 

(tisk Z/247) 

 

Usn. č. Z 476/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

informaci o dozorovém šetření ve věci Obecně závazné vyhlášky města Kojetín č.1/2022, o 
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, 

ukládá  

městskému úřadu předložit prostřednictvím rady města na první jednání zastupitelstva (po 
ustavujícím) k projednání a rozhodnutí možnosti dalšího postupu města ve věci OZV 1/2022, 
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. 

 

9.  Informace o činnosti výborů ZM  

 

Usn. č. Z 477/09-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 05.09.2022, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 07.09.2022, 
- zápisy ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, za rok 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. RNDr. Jitka Hálková v.r. 
starosta členka zastupitelstva   
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Josef Plesník v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 22. září 2022  
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