USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 24. června 2008
v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,
Masarykovo náměstí 8, Kojetín
1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína
(ústně)
Usn. č. Z 166/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání zastupitelstva
města dne 08.04. 2008 jednala pětkrát – 29.04., 12.05., 27.05, 04.06. a 24.06. 2008.
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína
(tisk Z/98)
Usn. č. Z 167/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 03. 04. 2007, 19. 06.
2007, 12.12. 2007, 29. 01. 2008, 08. 04. 2008 a 12. 05. 2008.
3. Fond prevence kriminality, status fondu rozpočet na rok 2008
(tisk Z/99)
Usn. č. Z 168/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
schvaluje zřízení „Fondu prevence kriminality“, upravený statut fondu a upravený návrh
rozpočtu fondu na rok 2008 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/99.
4. Výroční zpráva společnosti Technis Kojetín s r.o. za rok 2008
(tisk Z/100)
Usn. č. Z 169/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
bere na vědomí výroční zprávu společnosti Technis Kojetín s r.o. za rok 2007.
5. Výroční zpráva společnosti Pivovarský hotel Kojetín s r.o.
(tisk Z/101)
Usn. č. Z 170/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
bere na vědomí výroční zprávu společnosti Pivovarský hotel Kojetín s r.o. za rok 2007
ukládá řediteli společnosti Pivovarský hotel s r.o. Karlu Šigutovi předložit ZM zprávu o
hospodaření společnosti Pivovarský hotel s r.o na jednání 16.9.2008.
6. Návrh na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“
(tisk Z/102)
Usn. č. Z 171/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ dle Pravidel pro
tvorbu a použití účelových prostředků FRB-K následujícím žadatelům:

- manželé N…
125.000,-- Kč
- manželé F…
125.000,-- Kč
- manželé H…
100.000,-- Kč
- manželé R…
56.000,-- Kč
- manželé P…
125.000,-- Kč
- manželé Ch…
30.000,-- Kč
- manželé D…
125.000,-- Kč
ukládá radě města zabezpečit uzavírání smluv o půjčce pouze v případě, že žadatelé o půjčku
doloží všechny potřebné doklady a město nebude mít vůči nim žádnou pohledávku.
7. Nakládání s majetkem města
(tisk Z/103)
Usn. č. Z 172/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m2, k.ú.
Kojetín, manželům Č…, za cenu 70,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem
nemovitosti.
Usn. č. Z 173/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
schvaluje prodej nemovitostí – budovy č.p. 22, postavené na pozemku p. č. st. 9 a pozemku
p. č. st. 9, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kovalovice u Kojetína, za cenu 600 000,- Kč a
úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí.
Usn. č. Z 174/06-08
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje: odkoupení části pozemku p. č. st 18/2, zastavěná plocha, o výměře 18 m2 a části
pozemku p. č. 7016, zahrada, o výměře 9 m2 , k.ú. Kojetín, z majetku pí. EP… do vlastnictví
Města Kojetína, za cenu 100,- Kč/m2, kdy náklady spojené s převodem nemovitostí bude
hradit kupující.
Usn. č. Z 175/06-08
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje prodej nemovitostí v k.ú. Kojetín:
- budovy bez č.p. – garáže, na pozemku p. č. st 1908 a pozemku p. č. st. 1908, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, manželům B…, za cenu 73.000,- Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí, včetně ideální 1/4 podílu na movité věci, elektrické
rozvodné skříni, umístěné na zdi mezi garážemi postavenými na p. č. st. 1908 a p. č. st. 1922.
- budovy bez č.p. – garáže, na pozemku p. č. st. 1922 a pozemku p. č. st. 1922, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 – p. RZ…, za cenu 100.001,- Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí, včetně ideální 1/4 podílu na movité věci, elektrické
rozvodné skříni, umístěné na zdi mezi garážemi postavenými na p. č. st. 1908 a p. č. st. 1922.
- budovy bez č.p. – garáže, na pozemku p. č. st. 1923 a pozemku p. č. st. 1923, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 – manželům Š…, za cenu 85.000,- Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí, včetně ideální 1/4 podílu na movité věci, elektrické
rozvodné skříni, umístěné na zdi mezi garážemi postavenými na p. č. st. 1908 a p. č. st. 1922
- budovy bez č.p. – garáže na pozemku p. č. st. 1924 a pozemku p. č. st. 1924, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 – manželům D…, za cenu 100.000,- Kč a úhradu nákladů
spojených s převodem nemovitostí, včetně ideální 1/4 podílu na movité věci, elektrické
rozvodné skříni, umístěné na zdi mezi garážemi postavenými na p. č. st. 1908 a p. č. st. 1922.

Usn. č. Z 176/06-08
Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje prodej nemovitosti – části pozemku p. č. 5770/1, ost. plocha, k.ú. Kojetín, ul.
Příční, za účelem výstavby garáže.
Usn. č. Z 177/06-08
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje prodej nemovitostí – domu č.p. 34, postaveném na pozemku p.č. st. 61/1 a
pozemku p. č. st. 61/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 605 m2, k.ú. Kojetín: manželům M…, za cenu 3.000.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí
ve výši 50%, k účelu danému v podnikatelském záměru, tj. provozování obchodu Hanačka prodej květin, dárků, půjčovna DVD, obchodu Song - prodej knih, hudebnin a tiskopisů,
pronájem bytů.
Usn. č. Z 178/06-08
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje prodej části pozemku p. č. 5757/3, ost. plocha, o výměře cca 45 m2, k.ú. Kojetín,
p. JM…, za cenu 70,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí.
8. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města
8/A. Zápisy z jednání výborů ZM, Protokoly o výsledcích kontrol KV
Usn. č. Z 179/06-08
Zastupitelstvo města po projednání:
bere na vědomí
• Protokol č. 3/2008 KV o výsledku kontroly ze dne 19. 05 2008
• Protokol č. 4/2008 KV o výsledku kontroly ze dne 11. 06 2008.

Ing. Mojmír Haupt, v.r.
starosta města

Ing. Jiří Šírek, v.r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:

František Řihošek, v.r.
členka ZM

Ivana Jurečková, v.r.
členka ZM

Zápis provedla: Hana Rohová
V Kojetíně dne 24. června 2008

