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 Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 21. srpna 2019, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže Kojetín, p.o. 
(tisk Z/56) 
 
Usn. č. Z 110/08 -19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže Kojetín,  
p. o., ve výši 650.000 Kč, za účelem předfinancování mezinárodního projektu „Days of 
European values, rights and citizenship for everyone“, která bude vrácena do rozpočtu 
zřizovatele po přijetí dotace, nejpozději do 31. 03. 2020, 
schvaluje 
poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Domu dětí a mládeže 
Kojetín, p. o., ve výši 13.000 Kč, jako finanční spoluúčast v mezinárodním projektu „Days of 
European values, rights and citizenship for everyone“,  
souhlasí 
s přijetím dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt „Days of European values, rights 
and citizenship for everyone“ ve výši 25.000 eur Domem dětí a mládeže Kojetín, p. o., 
souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Evropské komise na mezinárodní projekt „Days of 
European values, rights and citizenship for everyone“. 
 
2. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019 
(tisk Z/57) 
 
Usn. č. Z 111/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v tísni 
ve výši 30 000 Kč žadateli Charita Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 
70236445, dle důvodové zprávy tisku Z/57, 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 10.04.2019 
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 tisku 
Z/57. 
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Usn. č. Z 112/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli Náboženská obec Církve 
československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01,  
IČ 64989305, dle důvodové zprávy tisku Z/57, 
schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 30.4.2019 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Náboženskou 
obcí Církve československé husitské v Kojetíně, se sídlem Husova 796, Kojetín 752 01, IČ 
64989305, dle důvodové zprávy tisku Z/57. 
 
Usn. č. Z 113/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 20 000 Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, z. s., 
se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku Z/57, 
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/57. 
 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/2019 
(tisk Z/58) 
 
Usn. č. Z 114/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 11/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/58, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši    363,30 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 1 963,30 tis. Kč 
- financování ve výši 1 600,00 tis. Kč 

 

4. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk Z/59) 
 
Usn. č. Z 115/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku od poskytnutí,   
schvaluje  
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/19 mezi Českou spořitelnou a.s., 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/59. 
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5. Informace o průběhu zpracování územního plánu města 
(tisk Z/60) 
 
Usn. č. Z 116/08-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o průběhu zpracování územního plánu Města Kojetína. 
 

 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
     
 Dušan Meduna v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
  
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 23. srpna 2019 


