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 Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 13973/2018 – ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

USNESENÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 4. prosince 2018, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín  

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  

(tisk Z/3) 

 

Usn. č. Z 19/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

2. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  

(ústně) 

 

Usn. č. Z 20/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od ustavující zasedání Zastupitelstva města 
Kojetína jednala dvakrát – 14.11.2018 a 04.12.2018. 

 

3. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě – dům č.p. 707 

(tisk Z/4) 

 

Usn. č. Z 21/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 7.12.2016, uzavřené mezi Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc – Hodolany jako „dárcem“ a Městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 jako 
„obdarovaným“, z důvodu změny smluvních ujednání uvedených v darovací smlouvě. 

 

 

http://www.kojetin.cz/
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4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 15/2018 

(tisk Z/5) 

 

Usn. č. Z 22/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 15/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/5, kterým se 
zvyšují/snižují: 

- příjmy o částku         1 565,54 tis. Kč 
- výdaje o částku     - 20 276,00 tis. Kč 
- financování o částku     -21 841,54 tis. Kč 

souhlasí 
s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2018, dle důvodové 
zprávy tisku Z/5, 

pověřuje 

vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2018, kterým 
by byly 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 2019. 

 

5. Úprav výše provozního příspěvku pro CSS p.o. 

(tisk Z/6) 

 

Usn. č. Z 23/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

snížení provozního příspěvku a změnu závazného ukazatele výše provozního příspěvku pro 
Centrum sociálních služeb p.o., nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, IČ 75123215 v roce 2018 o 
částku 550 tis. Kč, 

souhlasí  

S uložením odvodu části provozního příspěvku Centra sociálních služeb p. o., nám. Dr. 
E.Beneše 3, Kojetín, IČ 75123215 ve výši 550 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele. 

 

6. Návrh rozpočtu města Kojetína na rok 2019 

(tisk Z/7) 

 

Usn. č. Z 24/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
rozpočet města Kojetína na rok 2019 dle přílohy č. 1 tisku Z/7, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   122 380,04 tis. Kč 

- výdaje ve výši   187 032,74 tis. Kč 

- financování ve výši    64 652,70 tis. Kč 

schvaluje 

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2023 dle přílohy č. 2 tisku Z/7, 

ukládá 
Radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2019 podle schváleného rozpočtu, 
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svěřuje 
Radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2019 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 dle přílohy č.1 

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

stanovuje 
závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2019 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/7 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2019, 

svěřuje 
Radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2019 změny závazných 
ukazatelů hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2019 do výše 500 tis. Kč, 

svěřuje 

finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2019 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 

7. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/8) 

 

Usn. č. Z 25/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
oznámení o konání Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku od společnosti ČPP Transgas, 
s.p., Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice a  
nesouhlasí  
s podáním nabídky na koupi pozemků p.č. st. 455/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 
m2 a p.č. st. 455/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, ve vlastnictví České republiky, 
s právem hospodařit s majetkem státu ČPP Transgas, s.p., Kodaňská 1441/46, Praha 10 -
Vršovice, nacházející se v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu 
vlastnictví č. 2801, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov.  

 

8. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů  

(tisk Z/9) 

 

Usn. č. Z 26/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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9. Stanovení odměn a dalších plnění členům zastupitelstva od 01.01.2019 

(tisk Z/10) 

 

Usn. č. Z 27/12-18 

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 01.01.2019 měsíční odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva dle § 72, 73 a 74, odst. 3) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017Sb., 
v platném znění o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která 
vychází z počtu 6 203 obyvatel města Kojetína s trvalým pobytem k 1.1.2018, ve výši: 

a) člen zastupitelstva 1 900 Kč 

b) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 600 Kč 

c) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2 800 Kč 

d) člen rady 7 000 Kč 

e) souběh člena rady a člena výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 150 Kč 

f) souběh člena rady a předsedy výboru, komise nebo zvl. orgánu 7 700 Kč 

2. k předsednictví ani členství v komisích RM, zřizovaných k řešení jednorázové 
problematiky v daném roce 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 jmenování do příslušné funkce a do odvolání z 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 5 000 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, 

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, 
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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,  

rozhoduje 

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. v) zákona o obcích o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce takto: 

a) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 200 Kč/hod 

b) předseda komise nebo zvláštního orgánu 300 Kč/hod 

na základě podkladů poskytnutých výbory, komisemi nebo zvláštními orgány za celé hodiny 
skutečné přítomnosti na zasedáních výborů, komisí a zvláštních orgánů města. 

 

10. Výroční zprávy základních škol a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2017/2018 

(tisk Z/11) 

 

Usn. č. Z 28/12-18 

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 2017/2018. 

 

11. Prohlášení o financování cyklostezky Kojetín – Tovačov 

(tisk Z/12) 

 

Usn. č. Z 29/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

investiční akci „Cyklostezka Kojetín – Tovačov“ v katastrálním území Kojetín, která bude 
zahrnuta a financována z rozpočtu města Kojetína v roce 2020. 

 

12. Určený člen zastupitelstva města pro pořízení Územního plánu Kojetína 

(tisk Z/13) 

 

Usn. č. Z 30/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

v souladu s ustanovením § 47 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
- odvolání Miloslava Oulehly z funkce určeného člena zastupitelstva pro pořizování 

Územního plánu Kojetín, 
- Ing. Leoše Ptáčka jako určeného člena zastupitelstva pro pořizování Územního plánu 

Kojetín. 
 

13. Stanovení odvodu do sociálního fondu v letech 2018-2022 

(tisk Z/14) 

 

Usn. č. Z 31/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 
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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 nimi podle pravidel 
stanovených vnitřní směrnicí vydanou v souladu s ustanovením § 110, odst. 4, písm. e) Radou 
města Kojetína, 

schvaluje 

příděl, kterým je tvořen Sociální fond Města Kojetína, ve volebním období 2018-2022 ve výši 
3 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní 
pohotovost. 

 

14. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva města 

(tisk Z/15) 

 

Usn. č. Z 32/12-18 

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 
- předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína Ing. Ilonu Kapounovou 
- dalšími členy Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína 

Ladislava Šťastníka  

Františku Drbalovou 

Martina Bartáka 

Leoše Ptáčka, 

volí 
- předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína Ing. Jaroslava Bělku  
- dalšími členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína 

Dášu Zendulkovou 

Karla Divilu 

Mgr. Josefa Plesníka 

Mgr. Dalimila Kolka, 

volí 
- předsedou Osadního výboru Popůvky Ing. Petra Tejchmana 
- dalšími členy Osadního výboru Popůvky 

Mariána Rusňáka 

Bc. Jiřího Hübnera, 

volí 
- předsedou Osadního výboru Kovalovice Petru Skřipcovou 
- dalšími členy Osadního výboru Kovalovice 

Petru Ulmanovou 

Ing. Mojmíra Večerku. 

 

15.  Termínový a obsahová plán jednání zastupitelstva města na rok 2019 

(tisk Z/16) 
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Usn. č. Z 33/12-18 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva Města Kojetína na rok 2019. 

 

 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 MUDr. Martin Hönig v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 11. prosince 2018 


