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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 12293/2022 – ST/Dan 
Spis č. 1273/2022 

 

 

USNESENÍ 
 

z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 18. října 2022, v 17:00 hodin, v sále Kulturního domu – 

Sokolovny Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

1. Schválení programu ustavujícího zasedání 

 

Usn. č. Z 1/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

program jednání Ustavujícího zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. října 2022: 

 

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

4. Určení členů návrhové a volební komise 

5. Určení členů ověřovatelů zápisu, pověření provedením zápisu z ustavujícího zasedání 

6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění 

7. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města 

8. Volba starosty  

9. Volba místostarostů 

10. Stanovení počtu členů rady města 

11. Volba dalších členů rady města 

12. Zřízení finančního výboru ZM 

13. Zřízení kontrolního výboru ZM 

14. Zřízení osadních výborů ZM 

15. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM Z/1 

16. Návrh na pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření Z/2 

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

18. Závěr 

 

2. Určení členů návrhové a volební komise 

 

Usn. č. Z 2/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

určuje 

členy návrhové a volební komise Leoše Ptáčka a Dušana Medunu. 

 

 

http://www.kojetin.cz/


   2/5 

3. Určení ověřovatelů zápisu a pověření provedením zápisu 

 

Usn. č. Z 3/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

určuje 

ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 
18.10.2022, Leoše Ptáčka a Dušana Medunu.  

 

4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

 

Usn. č. Z 4/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

určuje, 

že pro výkon funkce starosty bude člen Zastupitelstva města Kojetína uvolněn. 

 

5. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města  

 

Usn. č. Z 5/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

veřejný způsob volby starosty, místostarostů a členů Rady města Kojetína.  

 

6. Volba starosty 

 

Usn. č. Z 6/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

starostou města Kojetína Ing. Leoše Ptáčka. 

 

7. Volba místostarostů 

 

Usn. č. Z 7/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

místostarostou města Kojetína, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, Ing. Jaroslava Bělku.   

 

Usn. č. Z 8/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

místostarostou města Kojetína Arnošta Petruželu. 

 

8. Stanovení počtu členů rady města: 

 

Usn. č. Z 9/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 
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stanovuje 

počet členů Rady města Kojetína, pro volební období 2022-2026, na 7 členů. 

 

9. Volba dalších členů rady města 

 

Usn. č. Z 10/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

členkou Rady města Kojetína Mgr. Evu Pěchovou.  

 

Usn. č. Z 11/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

členkou Rady města Kojetína RNDr. Jitku Hálkovou.  

 

Usn. č. Z 12/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

členem Rady města Kojetína MUDr. Martina Höniga. 

 

Usn. č. Z 13/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí 

členem Rady města Kojetína Leoše Ptáčka ml. 

 

10. Zřízení finančního výboru  

 

Usn. č. Z 14/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

zřizuje 

na volební období 2022-2026 pětičlenný Finanční výbor ZM.  

 

11. Zřízení kontrolního výboru. 

 

Usn. č. Z 15/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

zřizuje 

na volební období 2022-2026 pětičlenný Kontrolní výbor ZM.  

  

12. Zřízení osadních výborů 

 

Usn. č. Z 16/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

zřizuje 

na volební období 2022-2026 tříčlenný Osadní výbor pro část města Kojetín II-Popůvky, 



   4/5 

zřizuje 

na volební období 2022-2026 tříčlenný Osadní výbor pro část města Kojetín III-Kovalovice. 

 

13. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM Kojetína 

(tisk Z/1) 

 

Usn. č. Z 17/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

stanovuje 

1. od 18.10.2022 odměny neuvolněným členům zastupitelstva, které vychází z počtu 5 945 
obyvatel města Kojetína s trvalým pobytem k 01.01.2022, ve výši: 

a) člen zastupitelstva 2 100 Kč 

b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 000 Kč 

c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 800 Kč 

d) člen rady 8 000 Kč 

e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 8 100 Kč 

f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 9 600 Kč 

g) místostarosta (pověřený zastupováním starosty) 31 800 Kč 

h) místostarosta 31 800 Kč 

2. k předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky v daném roce se při stanovení měsíčních odměn nepřihlíží, 

3. neuvolněnému zastupiteli se vyplácí nejvyšší uvedená odměna odpovídající jeho funkci, 
do souhrnné odměny se nesčítají jiné než uvedené souběhy, 

4. v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení slibu, 

5. v případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 
nebo jmenování do příslušné funkce a do odvolání z funkce nebo rezignace, 

stanovuje 

paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce, tj. fyzické osobě, 
která je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 
činnost takto: 

a) paušální částka za hodinu 300 Kč 

b) nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc 6 000 Kč 

rozhoduje 

v souladu o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích takto: 

a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, 

b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, 

c) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

d) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

e) odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 

f) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného 
člena zastupitelstva obce, 

g) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce, 
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příspěvky a odměny budou poskytnuty za stejných podmínek a ve stejné výši jako 
zaměstnancům města dle platných vnitřních předpisů, 

rozhoduje 

o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, v případě, že vykázaná 
činnost přesáhne 4 hod/rok takto: 

a) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 200 Kč/hod 

b) předseda komise nebo zvláštního orgánu 300 Kč/hod 

Plnění se poskytuje na základě podkladů poskytnutých předsedou výboru, komise nebo 
zvláštního orgánu, za celé hodiny skutečné přítomnosti na zasedáních výborů, případně jiných 
činnostech v souvislosti s činností výborů a komisí, schválených zřizujícím orgánem. Odměna 
se vyplácí zpravidla 1x ročně. 

 

14. Návrh na pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření 

(tisk Z/2) 

 

Usn. č. Z 18/10-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

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, 

svěřuje 

radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2022 změny závazných ukazatelů 
hospodaření zřízených příspěvkových organizací 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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě a 
dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům určeným 
pro zřízené příspěvkové organizace. 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 Dušan Meduna v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 Leoš Ptáček ml. v.r. 
 člen zastupitelstva 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 24. října 2022     


