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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK1550/2023–ST/Dan 
Spis č. 1273/2022 

 
USNESENÍ 

 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 31. ledna 2023, 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 45/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání Zastupitelstva města 
Kojetína dne 13.12.2022 jednala dvakrát – 11.01.2023 a 31.01.2023.  

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/26) 

 

Usn. č. Z 46/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Informace o posledním rozpočtovém opatření roku 2022 – č. 27/2022 

(tisk Z/27) 

 

Usn. č. Z 47/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

Informaci o posledním rozpočtovém opatření roku 2022 - č. 27/2022, které bylo provedeno 
na základě pověření dle usnesení zastupitelstva č. Z 35/12-22. Rozpočtovým opatřením  
č. 27/2022 byly provedeny pouze nezbytné přesuny v rozpočtu v závěru roku, kterými se: 

- zvyšují příjmy o částku  2 175,62 tis. Kč 
- snižuje financování o částku 2 175,62 tis. Kč 

 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2023 

(tisk Z/28) 

 

Usn. č. Z 48/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2023 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/28, kterým se: 
- zvyšují příjmy o částku                  960,67 tis. Kč 
- zvyšují výdaje o částku          11 715,48 tis. Kč 
- zvyšuje financování o částku     10 754,81 tis. Kč 
 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/29) 

 

Usn. č. Z 49/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje    

koupi  

- pozemku parc. č. st. 2190, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 820 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2191, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 336 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2192, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 810 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2193, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 598 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2194, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2195, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- pozemku parc. č. st. 2197, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 610 m2, jehož součástí 
je stavba občanského vybavení, bez č.p./č.e.,   

- části pozemku parc. č. 373/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 5 850 m2, přesná 
výměra bude určena geometrickým plánem, 

vše v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3659 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
společnosti Junák – český skaut, z.s., Senovážné náměstí 977/24, Nové město, 11000 
Praha 1, IČ: 00409430 do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 
Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 4.200.000 Kč a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím a podmínky uvedené v důvodové zprávě, 

schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako strana „kupující a povinná“ a 
společností Junák – český skaut, z.s., Senovážné náměstí 977/24, Nové město, 11000 
Praha 1, IČ: 00409430 jako strana „prodávající a oprávněná“. Část pozemku p.č. 373/2 o 
výměře cca 460m2, který se nachází v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, bude 
dotčen věcným břemenem – služebností stezky a cesty, spočívající v zajištění přístupu a 
příjezdu k pozemku p.č. st. 2196, jehož součástí je stavba občanského vybavení, bez 
č.p./č.e. a části pozemku p.č. 373/2, ve vlastnictví společnosti Junák – ćeský skaut, z.s. 
Senovážné náměstí 977/24, Nové město, 11000 Praha 1, IČ: 00409430. 

                  

Usn. č. Z 50/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „Cyklostezka Kojetín - Tovačov“ mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „oprávněný“ a 
společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno jako „povinný“. Část 
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pozemku p.č. 5779/3, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 3.241m2, dle geometrického 
plánu č. 2625-145/2021, ze dne 31.01.2022, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 356, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, je dotčena stavbou cyklostezky. Náklady spojené se zápisem 
do katastru nemovitostí uhradí „oprávněný“.  

 

Usn. č. Z 51/01-23 

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. 

 

6. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2022 

(tisk Z/30) 

 

Usn. č. Z 52/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Popůvky v roce 2022, dle přílohy tisku Z/30. 

 

7. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně za rok 2022 

(tisk Z/31) 

 

Usn. č. Z 53/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2022, 

bere na vědomí 

zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2022.  

 

8.  Zpráva o realizovaných investičních akcích v roce 2022 

(tisk Z/32) 

 

Usn. č. Z 54/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o realizovaných investičních akcích v roce 2022. 

 

9.  Pořízení změny č. 1 územního plánu Kojetín 

(tisk Z/33) 

 

Usn. č. Z 55/01-23 

Zastupitelstvo města příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
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pozdějších právních předpisů, a ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, po projednání 

rozhodlo 

o pořízení Změny č 1 územního plánu Kojetín z vlastního podnětu a o jejím obsahu,  

rozhodlo 
a) že Změna č. 1 územního plánu Kojetín bude pořizována zkráceným postupem podle 

§ 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) že Změna č. 1 územního plánu Kojetín může ve vybraných částech obsahovat prvky 
regulačního plánu; 

c) že Změna č. 1 územního plánu Kojetín bude pořizována dle § 6 odst. 2 stavebního 
zákona Městským úřadem Kojetín se zajištěním kvalifikace dle § 24 stavebního 
zákona Ing. arch. Alešem Palackým, jako osobou oprávněnou k územně plánovací 
činnosti, 

rozhodlo 

že obsahem Změny č. 1 územního plánu Kojetín budou: 
a) povinné úkony vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména: 

- prověření souladu s PÚR ČR ve znění jejich aktualizací, 
- prověření souladu se ZÚR OK ve znění jejich aktualizací, 
- aktualizace zastavěného území, 
- uvedení územního plánu do souladu s aktuálním znění legislativy, 
- převedení (překlopení) platného územního plánu do aktuálního legislativně 

vyžadovaného datového modelu, 
b) prověření a úprava/změna podmínek využití stávající plochy OV (bývalý internát 

SOU, dnes centrum Junák), příp. ploch navazujících tak, aby umožnily rozšíření 
kempu, příp. výstavbu rodinných domů nebo menších bytových domů, 

c) prověření podmínek využití ploch na pozemcích parc. č. 6400/37 a 6400/38, k.ú. 
Kojetín dotčených záměrem na vybudování retenční nádrže na sběrači D. Prověření 
možnosti umístění této nádrže, případná vhodná úprava podmínek, 

d) úprava vymezení ploch OS, OV a PV na pozemcích parc. č. 7058/1, 5739, 703, k.ú. 
Kojetín a částech pozemků okolních způsobem, umožňujícím v lokalitě umístit novou 
ledovou plochu, 

e) prověření možnosti změny způsobu využití vymezené zastavitelné plochy P10 VD na 
zastavitelnou plochu umožňující využití pro obchod, komerci, příp. integrované 
bydlení; vymezení a podmínky využití případně vhodně upravit, 

f) prověření možnosti vymezení nové zastavitelné plochy pro rozšíření čerpací stanice 
ORLEN/BENZINA na části pozemku parc. č. 5260/74, k.ú. Kojetín, 

g) prověření možnosti vymezení nové zastavitelné plochy umožňující umístění 
obchodních a komerčních provozoven a zařízení na pozemcích parc. č. 5651 a 5673, 
k.ú. Kojetín, 

h) vyhodnocení vlivů návrhu změny na územní rozvoj a vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí, pokud potřeba těchto vyhodnocení vyplyne z procesu pořizování. 

 

10. Stanovení odměn a dalších plnění neuvolněným členům ZM a občanům pracujícím 
v komisích RM a výborech ZM 

(tisk Z/34) 

 

Usn. č. Z 56/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 
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stanovuje 

1. s účinností od 01.02.2023 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 2 300 Kč 

b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 300 Kč 

c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 4 000 Kč 

d) člen rady 9 000 Kč 

e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 9 100 Kč 

f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 10 000 Kč 

g) 1. místostarosta 35 000 Kč 

h) 2. místostarosta (pověřený zastupováním starosty) 35 000 Kč 

2. za předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky bez schváleného plánu jednání na příslušný rok, se odměna dle tohoto 
ustanovení neposkytuje, 

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 

s účinností od 01.02.2023 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 

s účinností od 01.02.2023 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, 

příspěvky a odměny budou poskytnuty za stejných podmínek a ve stejné výši jako 
zaměstnancům města dle platných vnitřních předpisů, 

rozhoduje 

s účinností od 01.02.2023 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 
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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. Za předsednictví ani členství v komisích RM, 
zřizovaných k řešení jednorázové problematiky bez schváleného plánu jednání na příslušný 
rok, se peněžité plnění dle tohoto ustanovení neposkytuje. 
 

11.  Plány činností výborů zastupitelstva města na rok 2023 

(tisk Z/35) 

 

Usn. č. Z 57/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

předložené plány činnosti  
- Kontrolního výboru  
- Finančního výboru 
- Osadního výboru Popůvky 
- Osadního výboru Kovalovice 

na rok 2023. 
 

12.  Souhlas s podáním žádosti a realizací projektu „Jímání dešťových vod“ 

(tisk Z/36) 

 

Usn. č. Z 58/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci k dotačnímu titulu, který bude z části realizován prostřednictvím 
výzvy Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životního 
prostředí 2021-2027, specifický cíl 1.3, Opatření 1.3.4., 19 výzvy akce „Jímání dešťových 
vod a napojení závlahy Vzdělávacího a informačního centra v Kojetíně“, 

souhlasí 

s realizací projektu „Jímání dešťových vod a napojení závlahy Vzdělávacího a informačního 
centra v Kojetíně“. 
 

13.  Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kojetína – plán rozvoje dopravy 

(tisk Z/37) 

 

Usn. č. Z 59/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kojetína – I. Část: Strategický plán rozvoje 
dopravy. 

 

14. Poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje 

(tisk Z/38) 

 

Usn. č. Z 60/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na doplnění vybavení 
jednotky požární stanice Kojetín o specializovaný nerezový program do mokré dílny 
chemické služby.  

 

15. Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů obcí Střední 
Moravy 

(tisk Z/39) 

 

Usn. č. Z 61/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

úhradu příspěvku za Město Kojetín, jakožto člena dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí 
Střední Moravy“, do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě, na rok 
2023, ve výši 17.511 Kč. 

 

16. Zápisy ze zasedání výborů zastupitelstva města 

 

Usn. č. Z 62/01-23 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 23.01.2023, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 25.01.2023, 
- zápis ze zasedání Osadního výboru Popůvky, ze dne 04.01.2023. 

 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
starosta 2. místostarosta  
 
 
 
  
 Ing. Ilona Veverková v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 Ladislav Šťastník v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 6. února 2023  


