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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK13823/2022–ST/Dan 
Spis č. 1273/2022 

 
USNESENÍ 

 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 22. listopadu 2022, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

1. Rozdělení úkolů mezi starostu a místostarosty 

(tisk Z/3) 

 

Usn. č. Z 19/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

názvy 1. místostarosta a 2. místostarosta pro jednoznačnou identifikaci funkcí z důvodu 
rozdělení působnosti a odpovědnosti mezi starostu a místostarosty takto: 

pan Arnošt Petružela, 1. místostarosta 

Ing. Jaroslav Bělka, 2. místostarosta, 

svěřuje 

starostovi působnost a stanovuje odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování úkolů 
v samostatné působnosti v oblasti finanční, interního auditu, kontroly, krizového řízení, 
strategického rozvoje, územního plánování, vnitřních věcí a školství. V případě nepřítomnosti 
starosty svěřuje zastupovaní v těchto oblastech 2. místostarostovi, 

svěřuje 

1. místostarostovi působnost a stanovuje odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování 
úkolů v samostatné působnosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství, majetkoprávní, 
výstavby, zdravotnictví a kultury. V případě nepřítomnosti 1. místostarosty svěřuje 
zastupovaní v těchto oblastech starostovi, 

pověřuje 

1. místostarostu kontrasignací právních předpisů města. V případě nepřítomnosti 1. 
místostarosty pověřuje kontrasignací 2. místostarostu, 

svěřuje 

2. místostarostovi působnost a stanovuje odpovědnost pro vykonávání a zabezpečování 
úkolů v samostatné působnosti v oblasti informovanosti obyvatel, komunikace s médii, 
sportu, sociálních služeb a činnosti zájmových a sportovních spolků na území města a 
životního prostředí. V případě nepřítomnosti 2. místostarosty svěřuje zastupovaní v těchto 
oblastech starostovi, 

pověřuje 

2. místostarostu kontrasignací písemností města, mimo právních předpisů města. V případě 
nepřítomnosti 2. místostarosty pověřuje kontrasignací 1. místostarostu. 
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2. Zastupování Města Kojetína ve správním výboru SOSM 

(Z/4) 

 

Usn. č. Z 20/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

odvolává 

pana Miloslava Oulehlu ze Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy, 77900 Olomouc, 
Horní náměstí 367/5, IČO: 47921676, 

navrhuje 

zástupce Města Kojetín do orgánů Sdružení obcí střední Moravy, 77900 Olomouc, Horní 
náměstí 367/5, IČO: 47921676, pana Arnošta Petruželu, 1. místostarostu. 

 

3. Zastupování Města Kojetína v orgánech RARSM 

(Z/5) 

 

Usn. č. Z 21/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

odvolává 

pana Miloslava Oulehlu, z kontrolní komise Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, 
Horní náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, IČO: 64631109, 

navrhuje 

zástupce Města Kojetína do orgánů Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, Horní 
náměstí 367/5, 772 00 Olomouc, IČO: 64631109, pana Arnošta Petruželu, 1. místostarostu. 

 

4. Zastupování Města Kojetína v mikroregionu Střední Haná 

(tisk Z/6) 

 

Usn. č. Z 22/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

odvolává 

Miloslava Oulehlu ze zastupování města Kojetín ve Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín,  

deleguje 

zástupce Města Kojetína do Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín, pana Arnošta Petruželu, 1. místostarostu.  

 

5. Zastupování Města Kojetína v MAS Střední Haná, o.p.s. 

(tisk Z/7) 

 

Usn. č. Z 23/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

odvolává 

pana Miloslava Oulehlu z orgánů Místní akční skupiny, organizační složky Střední Haná, 
o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764,  

navrhuje 

zástupce Města Kojetína do orgánů Místní akční skupiny, organizační složky Střední Haná, 
o.p.s., Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764, Ing. Jaroslava Bělku.  
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6. Zastupování Města Kojetína ve společnosti VaK Přerov, a.s. 

(tisk Z/8) 

 

Usn. č. Z 24/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

navrhuje 

zástupce Města Kojetína do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, pana Leoše Ptáčka, 
člena Rady města Kojetína, 

deleguje 

za zástupce Města Kojetína pro aktivní účast na valné hromadě obchodní společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 
47674521, starostu města Kojetín. 
 

7. Určený člen ZM pro pořízení Územního plánu Kojetín a jeho změn 

(tisk Z/9) 

 

Usn. č. Z 25/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

určuje 

v souladu s ustanovením § 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Leoše Ptáčka, 
starostu města, jako člena zastupitelstva pro pořizování Územního plánu Kojetín jeho změn. 

 

8. Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí ZŠSvČ a MěKS 

(tisk Z/10) 

 

Usn. č. Z 26/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Základní škole Svatopluka 
Čecha Kojetín, p. o., ve výši 170 000 Kč, za účelem předfinancování projektu MŠMT na 
podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, která bude 
vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31.03.2023. 

 

Usn. č. Z 27/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Městskému kulturnímu 
středisku Kojetín, p.o. ve výši 100 000 Kč, za účelem předfinancování projektu „Podpora a 
posílení kulturního a spolkového života v Kojetíně“ z Programu rozvoje venkova ČR, která 
bude vrácena do rozpočtu zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 30.09.2023. 

 

9.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/2022 

(tisk Z/11) 

 

Usn. č. Z 28/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 23/2022 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/11, kterým se: 

- zvyšují výdaje o částku 354,00 tis. Kč 

- zvyšuje financování o částku  354,00 tis. Kč 

 

10.  OZV 3/2022, kterou se mění OZV 1/2022, o stanovení koeficientů pro výpočet daně 
z nemovitých věcí 

(tisk Z/12)  

 

Usn. č. Z 29/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, 
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, dle přílohy tisku Z/12. 
 

11. Žádost společnosti KAVYL s.r.o. o prominutí pokuty dle smlouvy o dílo 

(tisk Z/13) 

 

Usn. č. Z 30/11-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

žádost společnosti KAVYL s.r.o., se sídlem Mohelno 563, Mohelno, IČ49975358, o prominutí 
smluvní pokuty za porušení čl. 122 Smlouvy o dílo, ze dne 20.05.2020, 

schvaluje 

prominutí smluvní pokuty ve výši 1.560.000 Kč, za porušení čl. 122 Smlouvy o dílo, ze dne 
20.05.2020. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta 2. místostarosta 
 
 
 
 
 
RNDr. Jitka Hálková v.r. Jan Krejsa v.r. 
členka zastupitelstva člen zastupitelstva 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 28. listopadu 2022  


