
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 14. prosince 2016 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 188/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 27.09.2016 jednala čtyřikrát – 12.10.2016, 09.11.2016, 30.11.2016 a 14.12.2016. 

2. Informace o připravované investiční akci „Biocentrum Kojetín“  
(tisk Z/122) 
 
Usn. č. Z 189/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci, že předpokládané finanční náklady na zajištění investiční akce Biocentrum Kojetín, 
činí 1 421 331 Kč vč. DPH. Předmětné náklady jsou stanoveny na základě zadání studie 
proveditelnosti projektu, výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace 
a uzavření příkazních smluv k administraci projektu a zajištění výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací akce Biocentrum Kojetín.  

3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/110) 
 
Usn. č. Z190/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od prosince 2013 do prosince 2016. 

4. Návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2017  
(tisk Z/111) 
 
Usn. č. Z 191/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet města Kojetína na rok 2017 dle přílohy č. 1 tisku Z/111, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   103.382,04 tis. Kč 

- výdaje ve výši     96.968,59 tis. Kč 

- financování ve výši    - 6.413,45 tis. Kč 

schvaluje 
rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 dle přílohy č. 2 tisku Z/111, 

ukládá 
Radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína v roce 2017 podle schváleného rozpočtu, 
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svěřuje 
Radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2017 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) a splátky přijatých úvěrů, dle přílohy č.1 

 PARAGRAFY dle odvětvového třídění platné rozpočtové skladby pro nedaňové 
příjmy a veškeré výdaje, dle přílohy č.1, 

stanovuje 
závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2017 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/111, 

ukládá 
ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených závazných 
ukazatelů rozpočtu na rok 2017. 

5. Vyhodnocení provozu letního koupaliště v Kojetíně za rok 2016 
(tisk Z/112) 
 
Usn. č. Z 192/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
informaci o vyhodnocení provozu koupaliště v Kojetíně za rok 2016,  dle přílohy tisku Z/112, 
schvaluje   
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500.000,-Kč společnosti Technis Kojetín s.r.o., 
Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727, za účelem kompenzace nákladů vynaložených 
k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - „Provoz letního koupaliště“ v roce 2016,  
zajišťovaných na základě  Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a  
finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, ze dne 12.12.2012 a  
Dodatku č 3.,  
schvaluje  
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a  
finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby, ze dne 12.12.2012, mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Technis 
Kojetín s.r.o., Padlých Hrdinů 638, Kojetín I-Město, Kojetín IČ 64608727, ke dni 31.12.2016. 

6. Návrh na poskytnutí dotace na rok 2016 TECHNIS Kojetín spol. s  r.o. 
(tisk Z/113) 
 
Usn. č. Z 193/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč žadateli Technis Kojetín spol. s r. 
o., se sídlem Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku Z/113, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Technisem Kojetín spol. s r. o., se sídlem 
Padlých hrdinů 638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle přílohy tisku Z/113. 
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7. Návrh na poskytnutí investiční dotace Kanoistice Kojetín  
(tisk Z/114) 
 
Usn. č. Z 194/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu roku 2016 ve výši 1 000 000 Kč žadateli 
Kanoistika Kojetín, z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové 
zprávy tisku Z/114, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Kanoistikou Kojetín, z. s., se sídlem Samota 1371, 
Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku Z/114. 

8. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2016 
(tisk Z/115) 
 
Usn. č. Z 195/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 18/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/115, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 1 000 tis. Kč 
- nový výdaje ve výši 1 000 tis. Kč 

9. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2016 
(tisk Z/116) 
 
Usn. č. Z 196/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2016, dle důvodové 
zprávy tisku Z/116, 
pověřuje 
vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2016. 

10. OZV č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
(tisk Z/117) 
 
Usn. č. Z 197/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

11. Výroční zprávy základních škol a Mateřské školy Kojetín za školní rok 
2015/2016 
(tisk Z/118) 
 
Usn. č. Z 198/12-16 
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 2015/2016 
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12. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2017  
(tisk Z/119) 
 
Usn. č. Z 199/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2017, 
bere na vědomí 
termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2017. 

13. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2017 -2019 
(tisk Z/120) 
 
Usn. č. Z 200/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
3. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2017-2019. 

14. Realizace investičních akcí v roce 2016 
(tisk Z/121) 
 
Usn. č. Z 201/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2016. 

15. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
17/A. Zápisy z jednání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 202/12-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 07.12.2016, 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 07.12.2016, 
- zápis č. 3/2016 – KV o provedené kontrole „Kontrola hospodárnosti autoprovozu“, ze 

dne 07.11.2016. 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.           Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
Ověřovatelé zápisu:              Ing. Leoš Ptáček v.r.  
                        člen zastupitelstva města  
 
 
           Roman Matějka v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne  19. prosince 2016 

 


