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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK14628/2022–ST/Dan 
Spis č. 1273/2022 

 
USNESENÍ 

 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 13. prosince 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 31/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Kojetína dne 18.10.2022 jednala šestkrát – 18.10.2022, 21.10.2022, 02.11.2022, 
22.11.2022, 05.12.2022 a 13.12.2022.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/14) 

 

Usn. č. Z 32/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/15) 

 

Usn. č. Z 33/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

prodej částí pozemků p.č. 624 zahrada o výměře cca 245m2, p.č. 623 zahrada o výměře cca 
257m2, p.č. st. 416 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15m2 a p.č. st. 417 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře cca 190m2, vše v katastrálním území 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 vlastnictví společnosti Měšťanský pivovar Kojetín a.s., Kroměřížská 109, 75201 
Kojetín, IČ: 09842039, za cenu ve výši 1.200Kč/m2+DPH, a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím - v tom geometrický plán, právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN.  

 

https://www.kojetin.cz/
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Usn. č. Z 34/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

neschvaluje  

prodej části pozemku p.č. 7236 ostatní plocha o výměře cca 45m2 (nebo pozemku p.č. 7236 
ostatní plocha o výměře 397m2), v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město.  

 

4. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2023 

(tisk Z/16) 

 

Usn. č. Z 35/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet města Kojetína na rok 2023 dle přílohy č. 1 tisku Z/16, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   158 196,02 tis. Kč 
- výdaje ve výši   227 561,70 tis. Kč 
- financování ve výši    69 365,68 tis. Kč 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2027 dle přílohy č. 2 tisku Z/16, 

ukládá 

radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2023 podle schváleného 
rozpočtu, 

svěřuje   

radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2023 změny schváleného 
rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho závazného 
ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým 
transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 

stanovuje      

jako závazné ukazatele schváleného rozpočtu města  

− POLOŽKY dle druhového třídění platné rozpočtové skladby pro daňové příjmy, 
přijaté transfery (dotace), splátky přijatých úvěrů a položku 5171 – opravy a 
udržování, položku 5194 - věcné dary, dle přílohy č.1, 

− PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové 
příjmy a veškeré výdaje (vyjma položky 5171 a 5194), dle přílohy č.1, 

stanovuje     

závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2023 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/16 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p. o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2023, 

svěřuje 

radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2023 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2023 do výše 500 tis. Kč, 

svěřuje 

vedoucí finančního odboru pravomoc provést poslední rozpočtové opatření v roce 2022, ve 
kterém budou provedeny případné nezbytné úpravy a přesuny rozpočtu tak, aby nedošlo 
k překročení jednotlivých závazných ukazatelů schváleného rozpočtu města a ukládá o 
provedeném rozpočtovém opatření informovat radu města a následně i zastupitelstvo na 
jejich zasedání v lednu 2023. 
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Usn. č. Z 36/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

svěřuje 

finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2023 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. 

 

5. Návrh na úpravu poskytnuté dotace ZO ČZS Kojetín 

(tisk Z/17) 

 

Usn. č. Z 37/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

změnu termínu čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté žadateli Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Kojetín, se sídlem Podvalí 1308, Kojetín 752 01, IČ 
60781980, dle důvodové zprávy tisku Z/17, 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 26.9.2022 
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/17. 

 

6. Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

(tisk Z/18) 

 

Usn. č. Z 38/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
a stanovuje sazbu místního poplatku ve výši 790 Kč. 

 

7. Aktualizace smlouvy o investičním úvěru od České spořitelny a.s. 

(tisk Z/19) 

 

Usn. č. Z 39/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

uzavření Dodatku č.3, ke smlouvě o úvěru č. 0633153189/LCD ze dne 1.2.2021, mezi 
Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
45244782, jako věřitelem a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, IČ 00301370, 
jako dlužníkem, dle přílohy tisku Z/19. 

 

8. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ú.042 nerealizované investice 

(tisk Z/25) 

 

Usn. č. Z 40/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje  

vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účtu 042 dle důvodové zprávy 
tisku Z/25, v celkové výši 665.633,12 Kč, z důvodu nerealizovaných investic. 

 

9.  Výroční zprávy ZŠ a MŠ za školní rok 2021/2022 

(tisk Z/20) 

 

Usn. č. Z 41/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín, za školní rok 2021/2022. 

 

10.  Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města 

(tisk Z/21) 

 

Usn. č. Z 42/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání, 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení, ve znění pozdějších předpisů, 

volí 

s účinností od 01.01.2023 

předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína 

- Ing. Ilona Veverková 

další členy Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
- Veronika Janečková 
- Martin Barták  
- Ing. Martin Berčík  
- Mgr. Kristýna Odložilíková, 

volí 

s účinností od 01.01.2023 

předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
- Ladislav Šťastník  

další členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína 
- Pavel Chovanec 
- Ing. Jan Polách  
- Ing. Martin Smutek 
- Mgr. Monika Kantorová, 

volí 

s účinností od 01.01.2023 

předsedu Osadního výboru Popůvky 
- Bc. Jiří Hübner  

další členy Osadního výboru Popůvky 
- Marián Rusňák  
- Jan Krejsa, 

volí 

s účinností od 01.01.2023 

předsedu Osadního výboru Kovalovice 
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- Petra Skřipcová 

další členy Osadního výboru Kovalovice 
- Pavel Kusák 
- Ing. Mojmír Večerka. 
 

11.  Stanovení odvodu do sociálního fondu v letech 2023-2026 

(tisk Z/22) 

 

Usn. č. Z 43/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí, 

že zaměstnavatel Město Kojetín v souladu s ustanovením § 225 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a za 
přiměřeného využití ustanovení vyhlášky Ministerstva financí 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb zřídilo a vytváří Sociální fond, a hospodaří s ním podle pravidel 
stanovených vnitřním předpisem, 

schvaluje 

příděl, kterým je tvořen Sociální fond Města Kojetína, ve volebním období 2023-2026 ve výši 
3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní 
pohotovost. 
 

12.  Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2023 

(tisk Z/23) 

 

Usn. č. Z 44/12-22 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2023. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta 2. místostarosta  
 
 
 
 
 Leoš Ptáček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 MUDr. Martin Hönig v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 19. prosince 2022  


