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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 
ze 3. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 29. ledna 2019, 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 34/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetína 
dne 04.12.2018 jednala dvakrát – 16.01.2019 a 29.01.2019. 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(Z/17) 

 

Usn. č. Z 35/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2019 

(tisk Z/18) 

 

Usn. č. Z 36/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 16/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/18, které bylo provedeno 
na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením zastupitelstva č. Z 22/12-18 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/18, kterým se zapojují do 
rozpočtu:  

- nové příjmy ve výši       350,30 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  10 869,30 tis. Kč 
- financování o částku  10 519,00 tis. Kč 
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4. Nakládání s majetkem města  

(tisk Z/19) 

 

Usn. č. Z 37/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

prodej pozemku p.č.  827/19 orná půda o výměře 50m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, ČB…, za kupní cenu 330,-Kč/m2 + DPH a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby, správní poplatek 
při vkladu práva do KN. 

 

5. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2018 

(tisk Z/20) 

 

Usn. č. Z 38/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2018. 

 

6. Zpráva o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně 

(tisk Z/21) 

 

Usn. č. Z 39/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

Zprávu o realizaci opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období 
let 2017-2019, za rok 2018. 

 

7. Výroční zpráva DDM Kojetín, příspěvkové organizace, za školní rok 2017/2018 

(tisk Z/22) 

 

Usn. č. Z 40/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace, za školní rok 
2017/2018. 

 

8. Realizace investičních akcí v roce 2018 

(tisk Z/23) 

 

Usn. č. Z 41/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2018. 
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9. Zastupování Města Kojetína v MAS Střední Haná, o.p.s. 

(tisk Z/24) 

 

Usn. č. Z 42/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

navrhuje 

odvolání Ing. Jiřího Šírka z Místní akční skupiny, organizační složky Střední Haná, o.p.s., 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764,  

navrhuje 
zástupce Města Kojetína do Místní akční skupiny, organizační složky Střední Haná, o.p.s., 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 26881764, pana Miloslava Oulehlu, místostarostu 
města Kojetína. 

 

10. Zastupování Města Kojetína ve Správním výboru Sdružení obcí Střední Moravy 

(tisk Z/25) 

 

Usn. č. Z 43/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

navrhuje 

odvolání Ing. Jiřího Šírka ze Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy, 77900 Olomouc, 
Horní náměstí 367/5, IČO: 47921676, 

navrhuje 
zástupce Města Kojetína do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy, 77900 Olomouc, 
Horní náměstí 367/5, IČO: 47921676, pana Miloslava Oulehlu, místostarostu města Kojetína. 

 

11.  Zastupování Města Kojetína ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

(tisk Z/26) 

 

Usn. č. Z 44/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

navrhuje 
- odvolání Ing. Jiřího Šírka, z orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 

482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, 
- zástupce Města Kojetína do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 

a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, pana Leoše Ptáčka, 
člena Rady města Kojetína, 

deleguje 
- zástupce Města Kojetína pro aktivní účast na valné hromadě obchodní společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 
47674521, Ing. Leoše Ptáčka, starostu Města Kojetína. 

 

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

(tisk Z/27) 

 

Usn. č. Z 45/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 
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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 2019, 
v celkové výši 18.501 Kč. 
 

13.  Poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje 

(tisk Z/28) 

 

Usn. č. Z 46/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s pořízením přívěsu pro přepravu záchranářského člunu a závěsného 
vrtulového lodního motoru na záchranářský člun pro požární stanici Kojetín.   

 

14.  Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetín – zpráva o činnosti MP Kojetín 
a OOP PČR Kojetín za rok 2018 

(tisk Z/29) 

 

Usn. č. Z 47/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2018, 

bere na vědomí 

zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2018 za Obvodní 
oddělení Policie ČR Kojetín. 
 

15.  Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v roce 2018 

(tisk Z/30) 

 

Usn. č. Z 48/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v roce 2018. 

 

16.  Plány činnosti výborů zastupitelstva města na rok 2019 

(tisk Z/31) 

 

Usn. č. Z 49/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

předložený plán činnosti  

- Kontrolního výboru 

- Finančního výboru 

- Osadního výboru Popůvky 

- Osadního výboru Kovalovice 

na rok 2019. 
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17. Realizace financování investiční akce „Interiéry v objektu KD v Kojetíně“ 

(tisk Z/32) 

 

Usn. č. Z 50/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

realizaci investiční akce „Interiéry v objektu KD v Kojetíně“, jako navazující investiční akci na 
stavbu „Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“. 

 

18.  Souhlas s provedením rekonstrukce a přestavby objektu č.p. 707 

(tisk Z/33) 

 

Usn. č. Z 51/01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí 

s provedením rekonstrukce a přestavby objektu č.p. 707 na ul. 6.května, Kojetín, Kojetín I-
Město za účelem zřízení zázemí pro sportovce, včetně ubytování sportovců, v souladu 
s podmínkami Darovací smlouvy ze dne 7.12.2016, ve znění pozdějších dodatků a Pravidly 
dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích 
Olomouckého kraje v r. 2019, 

souhlasí  

se záměrem přenechat  pozemek parc. č. st. 1064, jehož součástí je stavba s č.p. 707, v k.ú. 
Kojetín, zapsané na LV 10001, formou výpůjčky na dobu 10 let do užívání žadateli SK Kojetín 
2016, z.s., zastoupené předsedou spolku Ing. Leošem Ptáčkem, IČ 05032211, se sídlem 
Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín jako budoucímu uživateli, za účelem rekonstrukce 
a přestavby objektu a zřízení zázemí pro sportovce, včetně ubytování a jeho následného 
provozování, a to  za podmínky  provedení rekonstrukce a přestavby budoucím uživatelem 
v souladu s podmínkami Darovací smlouvy ze dne 07.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, 

souhlasí  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci 
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v r.2019   žadatelem SK Kojetín 2016, z.s., 
zastoupené předsedou spolku Ing. Leošem Ptáčkem, IČ 05032211, se sídlem Podvalí 629, 
Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, za účelem realizace rekonstrukce a přestavby objektu č.p. 
707, který je ve vlastnictví Města Kojetína, s cílem vybudování zázemí pro sportovce, včetně 
ubytování sportovců, 

souhlasí  

v souladu s dotačními podmínkami s tím, že rekonstrukce a přestavba objektu č.p.707 na 

zázemí pro sportovce, včetně ubytování sportovců, bude provedena z dotace a finančních 

prostředků žadatele SK Kojetín 2016, z.s., zastoupené předsedou spolku Ing. Leošem 

Ptáčkem, IČ 05032211, se sídlem Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín a na jeho 

náklady a majetek takto pořízený bude výlučným vlastnictvím žadatele, přičemž se bude jednat 

o investici budoucího uživatele do majetku ve vlastnictví Města Kojetína. Majetek, který bude 

pořízen z dotace, nebude po dobu 10 let převeden na jiného vlastníka. Způsob vypořádání 

hodnoty technického zhodnocení mezi vlastníkem nemovitostí a budoucím uživatelem bude 

smluvně ošetřen. 
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19.  Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 

19/A. Informace z jednání výborů ZM 

 

Usn. č. Z 52 /01-19 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.01.2019 a 21.01.2019, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM ze dne 23.01.2019. 
 

 

 

 

 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Eva Pěchová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 František Krejčiřík v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 01.02.2019 


