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   Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK14539/2019–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

USNESENÍ 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 

konaného dne 10. prosince 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 131/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí   
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
10.09.2019 jednala čtyřikrát – 09.10.2019, 30.10.2019, 20.11.2019 a 10.12.2019. 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/71) 
 
Usn. č. Z 132/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
3. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2020 
(tisk Z/72) 
 
Usn. č. Z 133/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočet Města Kojetína na rok 2020 dle přílohy č. 1 tisku Z/72, který zahrnuje: 

- příjmy ve výši   136 957,98 tis. Kč 
- výdaje ve výši   127 402,15 tis. Kč 
- financování ve výši   -9 555,83 tis. Kč 

schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2024 dle přílohy č. 2 tisku Z/72, 

ukládá 
radě města zabezpečit hospodaření města Kojetína v roce 2020 podle schváleného rozpočtu, 
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svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2020 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 2020 dle přílohy 
č. 3 tisku Z/72 a ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací povinnost zajistit 
hospodaření p.o. tak, aby nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů rozpočtu 
na rok 2020, 
svěřuje 
radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2020 změny závazných ukazatelů 
hospodaření zřízených příspěvkových organizací na rok 2020 do výše 500 tis. Kč, 
svěřuje 
finančnímu odboru pravomoc provádět v průběhu roku 2020 změny schváleného rozpočtu 
formální úpravou rozpočtu z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 
Usnesení, jímž zastupitelstvo obce nebo rada obce rozhodly o nabytí věci v dražbě, ve veřejné 
soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným způsobem, se až do 
ukončení dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdobného postupu 
nezpřístupňují podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ani neposkytují podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
4. Žádost o poskytnutí půjčky Kanoistice Kojetín, z.s. 
(tisk Z/74) 
 
Usn. č. Z 136/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.999.778,- Kč žadateli Kanoistika Kojetín z.s., 
se sídlem Samota 1371, Kojetín, Kojetín I-Město, za účelem dofinancování projektu 
Rekonstrukce skladu lodí Kanoistiky Kojetín,  
schvaluje  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem 
Kojetínem, se sídlem Masarykovo nám.20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „poskytovatelem“ a   
Kanoistikou Kojetín, z.s., se sídlem Samota č.p. 1371, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 44940327 
jako „příjemcem“. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta na dobu do 30.08.2020. 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 19/2019 
(tisk Z/75) 
 
Usn. č. Z 137/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 
rozpočtové opatření č. 19/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/75, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši   650,00 tis. Kč 
- financování ve výši - 650,00 tis. Kč 

 
souhlasí 
s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2019, dle důvodové 
zprávy tisku Z/75. 
 

Usn. č. Z 138/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
pověřuje 
vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2019, 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 2020. 
 
6.    Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/76) 
 
Usn. č. Z 139/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
koupi pozemku p.č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535m2, jehož součástí je 
stavba č.p. 447, rodinný dům a pozemku p.č. 528/2 zahrada o výměře 244m2, oba se nachází 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 230, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví 
OZ… do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město  za kupní 
cenu 480.000,-Kč a schvaluje uzavření Kupní smlouvy. 
 
Usn. č. Z 140/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi části pozemku p.č. 44/11, ostatní plocha o výměře cca 48m2, v katastrálním území 
Popůvky u Kojetína a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 345, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví PM… do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní cenu 
100,- Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – 
v tom geometrický plán, právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN. 
 
Usn. č. Z 141/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
neschvaluje 
prodej části pozemku p.č. 4427/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 5692/2 ostatní 
plocha, o celkové výměře cca 184m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, do vlastnictví MŠ a LŠ…  
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Usn. č. Z 142/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
přijetí daru pozemku p.č. 5748/8, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 33m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 117, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, formou darovací 
smlouvy, z vlastnictví AG… do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
obdarovaným – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN. 
 

7. Návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, návrh OZV č. 5/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, návrh OZV č. 6/2019 o místním poplatku 
ze vstupného 

(tisk Z/77) 
 
Usn. č. Z 143/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku města Kojetína č. 4/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Usn. č. Z 144/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku města Kojetína č. 5/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. 
 
Usn. č. Z 145/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku města Kojetína č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného. 
 
8.  Návrh OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů 
(tisk Z/78) 
 
Usn. č. Z 146/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
9.  Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2020 
(tisk Z/79) 
 
Usn. č. Z 147/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 
termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2020. 
 
10.  Memorandum k Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 
(tisk Z/80) 
 
Usn. č. Z 148/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
uzavření memoranda k Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, jehož stranami 
jsou Olomoucký a Zlínský kraj, města a obce Olomouckého a Zlínského kraje, Mikroregion 
Střední Haná, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, ČR – Ředitelství vodních cest ČR 
a Povodí Moravy, s.p. – závod Horní Morava. 
 
11.  Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2018/2019 
(tisk Z/81) 
 
Usn. č. Z 149/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy Kojetín, Svat. Čecha 
586 a Mateřské školy Kojetín, za školní rok 2018/2019. 
 
12.  Výjimka z nejnižšího počtu žáků ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586 pro školní rok 

2019/2020 
(tisk Z/82) 
 
Usn. č. Z 150/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
povoluje 
výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586 pro školní rok 
2019/2020, a to na nejnižší průměrný počet žáků ve třídě 14,  
zavazuje se  
uhradit případné zvýšené náklady na vzdělávací činnost Základní škole Kojetín, Svatopluka 
Čecha 586 pro školní rok 2019/2020. 
 
13.   Koncepce prevence kriminality města Kojetína na období let 2019-2023 
(tisk Z/83) 
 
Usn. č. Z 151/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
Koncepci prevence kriminality Města Kojetína na období let 2019–2023. 
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14. Zápisy z jednání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 152/12-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
- zápis o kontrole KV č. 3/2019-KV a zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 

02.12.2019, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 04.12.2019, 
- zápis ze zasedání Osadního výboru Popůvky ze dne 15.01.2019, 15.02.2019, 15.03. 2019, 

10.04.2019, 15.05.2019 a 15.06.2019, 
- zápis ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 01.10.2019 a 03.12.2019. 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 Jan Krejsa v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Eva Pěchová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 16.12.2019 


