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  Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

USNESENÍ 
z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 10. září 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 117/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí   
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
11.06.2019 jednala sedmkrát – 25.06.2019, 12.07.2019, 17.07.2019, 02.08.2019, 21.08.2019, 
30.08.2019 a 10.09.2019.  
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/61) 
 
Usn. č. Z 118/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2019 
(tisk Z/62) 
 
Usn. č. Z 119/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 1.pololetí 2019, včetně informace o plnění 
rozpočtu k 31.07.2019 a o stavu pohledávek k 30.06.2019, dle tisku Z/62, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1.pol.2019, dle přílohy 
tisku Z/62. 
 
4. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2019 
(tisk Z/63) 
 
Usn. č. Z 120/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
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neschvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1 200 000 Kč žadateli KANOISTIKA KOJETÍN, z. 
s., se sídlem Samota 1371, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy tisku Z/63. 
 
Usn. č. Z 121/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 80 000 Kč žadateli Základní umělecká škola, 
Kojetín, Hanusíkova 197, 752 01 Kojetín, IČ 60782170, dle důvodové zprávy tisku Z/63, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín 752 01, IČ 00301370 a Základní uměleckou školou, Kojetín, Hanusíkova 197, 
752 01 Kojetín, IČ 60782170, dle důvodové zprávy tisku Z/63. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2019 
(tisk Z/64) 
 
Usn. č. Z 122/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 13/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/64, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 
- nové příjmy ve výši 528,36 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 528,36 tis. Kč 
 
6. Návrh dohody akcionářů VaK a.s. o společné strategii do roku 2029 
(tisk Z/65) 
 
Usn. č. Z 123/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
Dohodu o společné strategii měst a obcí, ve znění dle přílohy tisku Z/65, kterou se největší 
akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-
Město, 75002 Přerov, kteří mají zastoupení v orgánech společnosti, zavazují zejména 
zachovat současnou podobu společnosti a zabránit v budoucnu prodeji akcií, které jsou 
v držení obcí.  Dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029. 
 
7. Informace o možnosti vstupu a majetkové účasti města Kojetína v Servisní 

společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. 
(tisk Z/66) 
 
Usn. č. Z 124/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
nesouhlasí  
s účastí a majetkovým vstupem Města Kojetína, se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín I-
Město, Kojetín, IČ 00301370 do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje 
a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088.   
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8. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/67) 
 
Usn. č. Z 125/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej části pozemku p.č.  5770/7, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 195m2, 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, BM…, za kupní cenu 450,-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 126/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva č. UZSVM/OPR/4538/2019-OPRM k pozemkům parc. č. 651/1, ostatní plocha-
manipulační plocha o výměře 225m2 a parc. č. 7187, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 
251m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, oba zapsané na listu vlastnictví 60000, 
vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, včetně 
zavazujících a omezujících podmínek a sankčních ujednání  uvedených v čl. IV. a zřízení 
věcného práva uvedeného v čl. V. smlouvy, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„nabyvatele“.  
 
9.  Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení o financování investiční akce 

„Cyklostezka Kojetín – Tovačov“ 
(tisk Z/68) 
 
Usn. č. Z 127/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem „Cyklostezka Kojetín - Tovačov“, která bude zahrnuta 
a financována z rozpočtu města Kojetína v roce 2020. 
 
10. Schválení podání žádosti o dotaci a prohlášení o financování investiční akce 

„Cyklostezka kolem Alberta“ 
(tisk Z/69) 
 
Usn. č. Z 128/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí 
s podáním žádosti o finanční příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury pro výstavbu 
nové cyklistické stezky s názvem „Cyklostezka kolem Alberta“, která bude zahrnuta 
a financována z rozpočtu města Kojetína v roce 2020. 
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11. Informace o upisování nových akcií společnosti VaK a.s. 
(tisk Z/70) 
 
Usn. č. Z 129/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o upisování nových akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521 za účelem zvýšení základního kapitálu 
společnosti o 57.500.000 Kč dle rozhodnutí představenstva VaK a.s. ze dne 27.08.2019 a o 
možnosti využití přednostního práva stávajících akcionářů na upisování akcií,  
neuplatní 
přednostní právo na upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem 
Šířava 482/21, Přerov I-Město, IČ 47674521. 
 
12. Zápisy z jednání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 130/09-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
- zápis ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 02.07.2019, 06.08.2019 a 

03.09.2019, 
- zápis o kontrole KV č. 1/2019-KV, zápis o kontrole č. 2/2019-KV a zápis ze zasedání 

Kontrolního výboru ZM, ze dne 02.09.2019, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 04.09.2019. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
   Bc. Hana Svačinová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 Marek Štětkář v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 17. září 2019 


