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Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK4839/2020–ST/Dan 
Spis č. 1400/2018 

 
 
 

USNESENÍ 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 28. dubna 2020, 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 173/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína 
dne28.01.2020 jednala šestkrát – 19.02.2020, 11.03.2020, 16.03.2020, 31.03.2020, 
22.04.2020 (jako Valná hromada plnící funkci zakladatele společnosti TECHNIS Kojetín spol. 
s r.o.) a 28.04.2020. 

 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk Z/99) 

 

Usn. č. Z 174/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  

 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za rok 2019, závěrečný účet Města Kojetína 
za rok 2019 a účetní závěrka za rok 2019 

(tisk Z/100) 

 

Usn. č. Z 175/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o hospodaření města Kojetína za rok 2019, dle důvodové zprávy a přílohy tisku 
Z/100, 

schvaluje 

závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 
2019, dle přílohy tisku Z/100, 
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schvaluje 

závěrečný účet Města Kojetína za rok 2019, včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za 
rok 2019, dle přílohy tisku Z/100 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 

schvaluje 

účetní závěrku Města Kojetína za rok 2019 dle přílohy tisku Z/100 a to bez výhrad, 

bere na vědomí 

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2019. 

 

4. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/101) 

 

Usn. č. Z 176/04-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 

 

Usn. č. Z 177/04-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 

 

Usn. č. Z 178/04-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 

 

5. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/101A) 

 

Usn. č. Z 179/04-20 
nezveřejněno v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení). 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/102) 

 

Usn. č. Z 180/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemkové parcely č. 633/18, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8m2 a pozemkové parcely č. 633/19, ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 1.159m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
obě zapsané na listu vlastnictví 60000, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, 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 „nabyvatel“ a 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 
UZSVM/OPR/132/2020-OPRM. 
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Usn. č. Z 181/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje 

směnu části pozemku p.č. 4427/1, trvalý travní porost a části pozemku p.č. 5692/2, ostatní 
plocha, o celkové výměře obou částí pozemků cca 155m2, které se nachází v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za pozemek 
p.č. 4427/6 trvalý travní porost o výměře 69m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsaném na listu vlastnictví 1329, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, který je ve vlastnictví MŠ…, s doplatkem 41.200 Kč a úhradou 
geometrického plánu p. Milanem Šimou. 

 

Usn. č. Z 182/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

koupi pozemku p.č. 5752/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 42m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 4111, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví MR…, 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za kupní 
cenu 100 Kč/m2a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – 
v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN.  

 

Usn. č. Z 183/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

koupi části pozemku p.č. st. 529, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 24m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 147, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví JP…, 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 184/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  

koupi části pozemku p.č. st. 579, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10m2 a cca 3m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2969, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví ZŠ a 
AŠ…, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za 
kupní cenu 100,- Kč/m2a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby a správní poplatek při vkladu práva do 
KN.  

 

7. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2020 

(tisk Z/103) 

 

Usn. č. Z 185/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/103, kterým se snižují: 
- příjmy o částku   259,30 tis. Kč 
- výdaje o částku   259,30 tis. Kč 

 

8. Pověření Centra sociálních služeb, p.o., závazkem veřejné služby – odborné 
sociální poradenství 

(tisk Z/104) 

 

Usn. č. Z 186/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

pověřuje  

v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20.12.2011, Centrum sociálních 
služeb Kojetín, příspěvková organizace, IČ: 75123215, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 3, 
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město (dále jen “organizace“) výkonem služby obecného 
hospodářského zájmu – odborného sociálního poradenství (dále jen “SOHZ“) ve smyslu 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 
finanční podpory a následné kontroly stanovuje takto: 
Podmínky finanční podpory: 
1. Na činnosti vymezené jako SOHZ bude organizaci z rozpočtu města poskytována finanční 
podpora ve formě vyrovnávací platby.  
2. Vyrovnávací platba bude určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy 
organizace činností související s výkonem SOHZ. 
3. Podmínkou pro poskytnutí dané finanční podpory bude schválení ročního rozpočtu města 
s příslušnou alokací pro organizaci.  
4. Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací 
platby se určuje vždy schváleným rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. V případě 
schválení změn rozpočtu může být tato výše odpovídajícím způsobem upravena.  
5. Určení reálné výše vyrovnávací platby se provede na základě předloženého výkazu zisku 
a ztrát organizace za ukončené účetní období.  
6. Organizace bude povinna předložit vyúčtování vždy nejpozději do 31. 3 toho kalendářního 
roku, který následuje po ukončeném účetním období. Současně předkládá výhled nákladů a 
výnosů pro další účetní období.  
7. Finanční podpora, která by převyšovala rozdíl mezi náklady a výnosy organizace, bude 
nadměrnou vyrovnávací platbou.  
8. V případě, že z výkazu zisku a ztrát k 31. 12 vyplyne, že organizace obdržela nadměrnou 
vyrovnávací platbu, bude povinna částku finanční podpory s ní spojené vrátit na účet města, 
a to do 15. 4. následujícího kalendářního roku.  
9. Pokud organizace obdrží jakoukoliv jinou finanční podporu z veřejných zdrojů, nesmí 
náklady, na které byla tato podpora poskytnuta, zahrnout do výpočtu vyrovnávací platby. 
10. Organizace je pověřena výkonem SOHZ – odborné sociální poradenství, která je dle 
Zřizovací listiny p.o. současně jednou z hlavních činností organizace. 
Kontrola:  
1. Pověření SOHZ pro organizaci je omezeno dobou 10let, tedy po dobu životnosti investice 
financované z projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Výzvy č. 
62.  IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD, resp. vyhlášené podvýzvy 
MAS Střední Haná „Střední Haná – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi – AKTIVITY Rozvoj Sociálních služeb a Rozvoj Komunitních center“. 
2. Finanční podpora se poskytuje v souladu s vnitřními předpisy města a platnými právními 
předpisy ČR.  
3. Město provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve znění pozdějších právních předpisů, kontrolu za účelem ověření, zda organizaci 
nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Kontrola ověří hospodárnost a účelnost 
finanční podpory, včetně oprávněného účtování vzniklých nákladů jako nezbytných pro 
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poskytování SOHZ. Prováděna bude alespoň každé tři roky během trvání doby pověření a 
na konci této doby.  
4. Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise 
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu.  

 

9. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 

12/A. Přísedící okresního soudu 

 

Usn. č. Z 187/04-20 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

prohlášení JUDr. Bohumila Kuchaříka o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu 
v Přerově a vyslovuje mu poděkování za dlouholetý výkon této funkce. 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 RNDr. Jitka Hálková v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 Leoš Ptáček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 4. května 2020 


