
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 27. března 2018, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  
(ústně) 
 
Usn. č. Z 313/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 30.01.2018 jednala čtyřikrát – 16.02.2018, 21.02.2018, 14.03.2018 a 27.03.2018. 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/189) 
 
Usn. č. Z 314/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za rok 2017, závěrečný účet Města 
Kojetína za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017  
(tisk Z/190) 
 
Usn. č. Z 315/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2017, dle důvodové zprávy a přílohy tisku Z/190, 
schvaluje 
závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2017, 
dle přílohy tisku Z/190, 
schvaluje 
Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2017, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2017, dle přílohy tisku Z/190 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 
schvaluje 
účetní závěrku Města Kojetína za rok 2017 dle přílohy tisku Z/190, a to bez výhrad, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2017. 

4. Zajištění financování investičních akcí Rekonstrukce multifunkčního 
plážového sportoviště a Rekonstrukce kulturního domu v Kojetíně  
(tisk Z/191) 
 
Usn. č. Z 316/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o možnostech zajištění financování investiční akce Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště a možných finančních dopadech realizace této investiční 
akce do rozpočtu města v roce 2018 a v následujících 4 letech, dle příloh tisku Z/191, 
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schvaluje  
rozpočet na realizaci investiční akce Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 
sportoviště do výše celkových nákladů 39.000.000,-Kč a zavazuje se zabezpečit financování 
této investiční akce, přičemž v rozpočtu města Kojetína na rok 2018 jsou zapojeny výdaje ve 
výši 32,244mil Kč a financování zbývajících výdajů ve výši 6,756mil se zastupitelstvo města 
zavazuje zahrnout do rozpočtu města na rok 2019, 
schvaluje 
návrh na podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018 z 
Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého 
kraje v roce 2018 na spolufinancování akce Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového 
sportoviště, dle důvodové zprávy tisku Z/191. 
 
Usn. č. Z 317/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o možnostech zajištění financování investiční akce Rekonstrukce kulturního domu v 
Kojetíně a možných finančních dopadech realizace této investiční akce do rozpočtu města 
v roce 2018 a v následujících 4 letech, dle příloh tisku Z/191, 
schvaluje  
rozpočet na realizaci investiční akce Rekonstrukce kulturního domu v Kojetíně do výše 
celkových nákladů 72.000.000,-Kč a zavazuje se zabezpečit financování této investiční akce, 
přičemž v rozpočtu města na rok 2018 jsou zapojeny výdaje ve výši 38,754mil Kč a financování 
zbývajících výdajů ve výši 33,246mil se zastupitelstvo města zavazuje zahrnout do rozpočtu 
města na rok 2019. 

5. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2018  
(tisk Z/192) 
 
Usn. č. Z 318/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem 
Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 
752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 319/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz terénních odlehčovacích služeb ve výši 
100 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, 
dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 
752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 320/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Junák – český skaut, 
středisko Kojetín, z. s., se sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku Z/192, 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Junákem – český skaut, středisko Kojetín, z. s., se 
sídlem Závodí 272, Kojetín 752 01, IČ 61986089, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 321/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč žadateli Pionýr, z. s. – Pionýrská 
skupina Kojetín, se sídlem Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Pionýrem, z. s. – Pionýrská skupina Kojetín, se sídlem 
Olomoucká 353, Kojetín 752 01, IČ 65913906, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 322/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 130 000 Kč žadateli TJ Sokol Kovalovice, z. s., 
se sídlem Kovalovice 30, Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kovalovice, z. s., se sídlem Kovalovice 30, 
Kojetín III – Kovalovice 752 01, IČ 45180296, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 323/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Český svaz chovatelů, z.s., 
Základní organizace Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle 
důvodové zprávy a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace 
Kojetín, se sídlem Podvalí 537, Kojetín 752 01, IČ 70853894, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 324/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 400 000 Kč žadateli Fotbalový klub Slavoj 
Kojetín – Kovalovice, z.s., se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové 
zprávy a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Fotbalovým klubem Slavoj Kojetín – Kovalovice, z.s., 
se sídlem Závodí 333, Kojetín 752 01, IČ 45180466, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 325/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 340 000 Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, 
z. s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
Z/192, 
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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 a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 326/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 230 000 Kč žadateli TJ Sokol Kojetín, z. s., se 
sídlem Nám. Republiky 1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy a příloh tisku 
Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a TJ Sokol Kojetín, z. s., se sídlem Nám. Republiky 
1033, Kojetín 752 01, IČ 43541658, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 327/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 530 000 Kč žadateli SK Kojetín 2016, z. s., se 
sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a SK Kojetín 2016, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 
752 01, IČ 05032211, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 328/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 75 000 Kč žadateli Klub sportovního tance 
Swing Kojetín, z. s., se sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, dle důvodové zprávy 
a příloh tisku Z/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Klubem sportovního tance Swing Kojetín, z. s., se 
sídlem Podvalí 629, Kojetín 752 01, IČ 06484492, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 
 
Usn. č. Z 329/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 000 000 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/192, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 TECHNIS Kojetín spol. s r.o., se sídlem Padlých hrdinů 
638, Kojetín 752 01, IČ 64608727, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/192. 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2018 
(tisk Z/193) 
 
Usn. č. Z 330/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/193, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 
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- nové příjmy ve výši  382,15 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  382,15 tis. Kč 

7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/194) 
 
Usn. č. Z 331/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání   
schvaluje  
prodej pozemku p.č. st. 95/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43m2, jehož součástí je 
budova bez čísla popisného nebo evidenčního – zemědělská stavba, ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 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, MG…, za kupní cenu 
20.000,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů  s převodem spojených kupujícím – 
v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN. Kupující přebírá práva a závazky 
vyplývající ze Smlouvy o nájmu ze dne 13.9.2010, jejímž předmětem je nájem pozemku p.č.st. 
95/2. 
 
Usn. č. Z 332/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání   
schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 17m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, LTT…, za kupní cenu 400,-Kč/m2 a  
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom geometrický 
plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN.  
 
Usn. č. Z 333/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání   
schvaluje  
uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 10b-141-14 mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-
Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 77 911, zastoupeným Správou silnic Olomouckého 
kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70960399, se sídlem Olomouc, Lipenská  120, PSČ 
77 211, zast. Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., 
vykonávající právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje.  

8. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kojetína na následuj ící 
volební období 
(tisk Z/195) 
 
Usn. č. Z 334/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
stanovuje 
na volební období 2018–2022 počet členů Zastupitelstva města Kojetína na 21.  

9. Výroční zprávy o činnosti za rok 2017 – MěKS Kojetín, CSS Kojetín, ŠJ 
Kojetín 
(tisk Z/196) 
 
Usn. č. Z 335/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
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- výroční zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2017, 
- výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2017, 
- výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvková organizace, za rok 

2017. 

10. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2017  
(tisk Z/197) 
 
Usn. č. Z 336/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2017. 

11. Úhrada příspěvku do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední 
Moravě 
(tisk Z/198) 
 
Usn. č. Z 337/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
úhradu příspěvku za Město Kojetín (člena dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Střední 
Moravy“) do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě, v celkové výši 
18.507 Kč. 

12. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
14/A.  Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 338/03-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 07.03.2018, 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 21.03.2018. 

 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.            Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Eva Pěchová v.r. 
                                členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
              Jaroslav Drbal v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 3. dubna 2018. 


