
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  
(ústně) 
 
Usn. č. Z 277/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 26.09.2017 jednala čtyřikrát – 11.10.2017, 08.11.2017, 30.11.2017 a 12.12.2017. 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/166) 
 
Usn. č. Z 278/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

3. Návrh na přijetí úvěru od České spořitelny a.s. – 50 mil. Kč a schválení 
dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě 
(tisk Z/167) 
 
Usn. č. Z 279/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
přijetí úvěru ve výši 50.000.000,- Kč se splatností do 31.12.2033 a za podmínek uvedených 
v úvěrové smlouvě č. 0317558459/LCD, 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o úvěru č. 0317558459/LCD., mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/167, 
 
Usn. č. Z 280/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o úvěru č. 0316952489/LCD, ze dne 20.2.2017, uzavřené 
mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, 
dle přílohy k tisku Z/167. 

4. Navýšení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím  
(tisk Z/168) 
 
Usn. č. Z 281/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
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navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, 
Kojetín, IČ 70236356 ve výši 47 795 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové 
zprávy tisku Z/168. 
 
Usn. č. Z 282/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, 
Kojetín, IČ 00368903 ve výši 200 000 Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové 
zprávy tisku Z/168. 
 
Usn. č. Z 283/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
p.o., IČ 61985589 ve výši 42 013 Kč na pokrytí odpisů na rok 2017, dle žádosti příspěvkové 
organizace a důvodové zprávy tisku Z/168. 

5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2017 
(tisk Z/169) 
 
Usn. č. Z 284/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 18/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/169, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 42,10 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 42,10 tis. Kč 

souhlasí 
s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2017, dle důvodové 
zprávy tisku Z/169, 
pověřuje 
vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2017. 

6. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2018  
(tisk Z/170) 
 
Usn. č. Z 285/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet města Kojetína na rok 2018 dle přílohy č. 1 tisku Z/170, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   116 816,66 tis. Kč 
- výdaje ve výši   190 042,02 tis. Kč 
- financování ve výši    73 225,36 tis. Kč 

schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2022 dle přílohy č. 2 tisku Z/170, 
ukládá 
radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2018 podle schváleného rozpočtu, 
svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2018 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  
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 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 2018 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/170 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení 
stanovených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018, 
svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2018 změny závazných ukazatelů 
hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2018 do výše 500 tis. Kč, 
svěřuje 
finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2018 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

7. Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Městem 
Kojetínem 
(tisk R/171) 
 
Usn. č. Z 286/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání   
schvaluje   
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, Kojetín I – Město, náměstí Dr. E.Beneše č.p. 3, PSČ 
752 01, IČ75123215, účinné od 01.01.2018, 
schvaluje  
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Kojetín, 
Kojetín, Kojetín I – Město, Svatopluka Čecha 586, PSČ 752 01, IČ70236356, účinné od 
01.01.2018, 
schvaluje  
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 
Kojetín, příspěvková organizace, Kojetín, Kojetín I – Město, nám. Republiky 1033, PSČ 752 
01, IČ 00368903, účinné od 01.01.2018, 
schvaluje   
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Kojetín, 
příspěvková organizace, Kojetín, Kojetín I – Město, Hanusíkova 283, PSČ 752 01, IČ 
70946957, účinné od 01.01.2018, 
schvaluje   
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Kojetín, 
příspěvková organizace, Kojetín, Kojetín I – Město, Hanusíkova 10, PSČ 752 01, IČ 70932590, 
účinné od 01.01.2018, 
schvaluje   
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, okres Přerov, Kojetín, Kojetín I – Město, Svatopluka Čecha 586, PSČ 
752 01, IČ 61985589, účinné od 01.01.2018, 
schvaluje   
aktualizované znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kojetín, nám. 
Míru 83, okres Přerov, Kojetín, Kojetín I – Město, Svatopluka Čecha 586, PSČ 752 01, IČ 
61985571, účinné od 01.01.2018.                     

8. Obecně závazné vyhlášky – místní poplatky 
(tisk Z/172) 
 
Usn. č. Z 287/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
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Usn. č. Z 288/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
Usn. č. Z 289/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, o místním poplatku ze vstupného. 
 
Usn. č. Z 290/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

9. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/173) 
 
Usn. č. Z 291/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 179/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 30m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi  p. RT…, za kupní 
cenu 75,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – 
v tom právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN.                     
 
Usn. č. Z 292/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod pozemku p.č. 6319/6, ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o 
výměře 45m2 a části pozemku p.č. 6323/16, orná půda o výměře cca 250m2 a části pozemku 
p.č. 6323/20, orná půda o výměře cca 990m2, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č.10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví Kanoistika Kojetín, z.s., 
Samota č.p. 1371, 75201 Kojetín, IČ 44940327. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem tj. geometrický plán, právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.   
 
Usn. č. Z 293/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí a nesouhlasí  
s koupí dle nabídky p. DI… k prodeji spoluvlastnických podílů id. 2/60 pozemků p.č. 4100/3, 
p.č. 4100/10, p.č. 4240/4, p.č. 4244/2 a p.č. 6250/65, vše v katastrálním území a obci Kojetín, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 1591, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov. 
 
Usn. č. Z 294/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod části pozemku parc. č. 7058, ostatní plocha o výměře 12 214m2 a části 
pozemku parc. č. 649/3, ostatní plocha o výměře 115m2, dle geometrického plánu č. 2355-
10/2017 ze dne 24.2.2017 pozemek parc.č. 7058/1 ostatní plocha o výměře 12 214m2 a dle 
geometrického plánu č. 2354-9/2017 ze dne 24.2.2017 pozemek parc. č. 649/3, ostatní plocha 
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o výměře 115m2, vše v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3492, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vše 
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Gymnázia  Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, IČ: 00301370, za 
podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí. 

10. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2016/2017  
(tisk Z/174) 
 
Usn. č. Z 295/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín, Svat. Čecha 
586 a Mateřské školy Kojetín, za školní rok 2016/2017. 

11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 01.01.2018  
(tisk Z/175) 
 
Usn. č. Z 296/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
stanovuje 
1. v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) (dále jen „zákona o obcích“) od 01.01.2018 měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva dle § 72 a násl. zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která vychází z počtu 6 302 
obyvatel města Kojetína s trvalým pobytem k 1.1.2014, ve výši: 

a) člen zastupitelstva 1 800 Kč 
b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 400 Kč 
c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 500 Kč 
d) člen rady 7 000 Kč 
e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 300 Kč 
f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 600 Kč 

2. k předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky v daném roce (např. Komise pro poskytování dotací, Komise pro vyhlašování 
nejlepších sportovců), se při stanovení měsíčních odměn nepřihlíží, 

3. neuvolněnému zastupiteli se vyplácí nejvyšší uvedená odměna odpovídající jeho funkci, 
do souhrnné odměny nelze sčítat 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 jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce, 

stanovuje 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích paušální částku náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce dle § 71, odst. 3 zákona o obcích, tj. fyzické 
osobě, která je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 
výdělečnou činnost takto: 

a) paušální částka za hodinu 200 Kč 
b) nejvyšší částka v souhrnu za kalendářní měsíc 8 000 Kč, 

rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o) zákona o obcích 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, 
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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, které je pro tyto účely oprávněna 
schválit rada města. 

12. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2018  
(tisk Z/176) 
 
Usn. č. Z 297/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2018, 
bere na vědomí 
termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2018. 

13. Plány činností výborů Zastupitelstva města Kojetína na rok 2018  
(tisk Z/177) 
 
Usn. č. Z 298/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
předložený plán činnosti  

- Kontrolního výboru ZM, 
- Finančního výboru ZM, 
- Osadního výboru Popůvky, 
- Osadního výboru Kovalovice, 

na rok 2018. 

14. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. Z  231/03-17 
(tisk Z/178) 
 
Usn. č. Z 299/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
revokuje   
usnesení č. Z231/03-17, kterým schválilo poskytnutí finanční dotace ve výši 170.000,- Kč na 
činnost TJ Sokol Kojetín, z.s., v roce 2017. Dotace nebude vyplacena z důvodu zjištění 
závažných nedostatků v účetnictví organizace. 
 
15. Arcibiskupská cyklostezka 
(tisk Z/179) 
 
Usn. č. Z 300/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu „Arcibiskupské cyklostezky“,  
souhlasí 
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s podáním žádosti o dotaci na výstavbu „Arcibiskupské cyklostezky“ od Státního fondu 
dopravní infrastruktury s tím, že Město Kojetín tuto investiční akci zahrne do rozpočtu Města 
Kojetína na rok 2018. 

16. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
18/A. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 301/12-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 04.10.2017, 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 15.11.2017, 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 06.12.2017, 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 06.12.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.           Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:           Ing. Ilona Kapounová v.r.                                                
            členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 18. prosince 2017. 


