Město Kojetín
Zastupitelstvo města

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Č.j.
Spis č.

MK9256/2021–ST/Dan
1400/2018

USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Kojetína,
konaného dne 11. srpna 2021, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a
informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín
1. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2021
(Z/180)
Usn. č. Z 347/08-21
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 13/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/180, kterým se:
- zvyšují příjmy o částku
13 996,00 tis. Kč
- zvyšují výdaje o částku
16 700,00 tis. Kč
- zvyšuje financování o částku
2 704,00 tis. Kč
2. Rozpočtové opatření č. 14/2021 – pořízení automobilu pro Školní jídelnu Kojetín
(tisk Z/180A)
Usn. č. Z 348/08-21
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
pořízení automobilu na rozvoz stravy pro Školní jídelnu, p.o. dle předloženého návrhu,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/180A, kterým se:
- zvyšují příjmy o částku
414,70 tis. Kč
- zvyšují výdaje o částku
300,00 tis. Kč
- snižuje financování o částku
-114,70 tis. Kč
3. Územní plán města Kojetína
(Z/181)
Usn. č. Z 349/08-21
Zastupitelstvo města po projednání
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rozhodlo
- podle ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
právních předpisů:
- zamítnout námitku pod č. 35 písm. a), kterou podala PM…,
- vyhovět námitce pod č. 34, kterou podal AN…,
- vyhovět námitce pod č. 36 písm. c), d) KP… a TJ…,
- vyhovět námitce pod č. 37, kterou podala fa BULL MEAT FOOD, s.r.o., IČ 27837009,
se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, zastoupená jednatelem Jiřím
Francsákem,
- vyhovět částečně námitce pod č. 35 písm. b) a c), kterou podala PM…,
- vyhovět částečně námitce pod č. 36 písm. a), b) KP… a TJ…,
a které jsou uvedeny včetně odůvodnění rozhodnutí o námitkách v opatření obecné povahy
Územní plán Kojetín v části Odůvodnění kap. 3. Náležitosti vyplývající ze správního řádu,
vydalo
- jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
podle ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 171
a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů a;
- po ověření, podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, že návrh
Územního plánu Kojetín není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
ve znění pozdějších aktualizací, se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
ve znění pozdějších aktualizací, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- Územní plán Kojetín formou opatření obecné povahy v celém rozsahu předloženého
návrhu.
4. Změna účelu použití poskytnutého peněžitého daru
(tisk Z/182)
Usn. č. Z 350/08-21
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
změnu usnesení číslo ZM 340/06-21, ze dne 22.06.2021: poskytnutí peněžitého daru
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc,
IČ:70885940, ve výši 25.000 Kč, na pořízení dávkovacího systému pracích a impregnačních
prostředků pro požární stanici Kojetín, a to v účelu použití daru (na základě žádosti HZS) – „na
nákup vybavení dílenských prostor požární stanice Kojetín (vybavení dílny chemické služby a
strojní služby)“.
5. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města
Usn. č. Z 351/08-21
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informaci o plnění usnesení č. Z 238/09-20 a o podání cenové nabídky na koupi podílu o
velikosti 1/2 na pozemku p. č. st. 966/1 -zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, jehož
součástí je stavba – budova s č.p. 585 - rod. dům, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres
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Přerov, dle podmínek stanovených v usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci, ze dne 17.5.2021, č.j. KSOL 16 INS 18064/2020-B14 a
schvaluje
nabytí podílu o velikosti 1/2 na pozemku p. č. st. 966/1 -zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
236 m2, jehož součástí je stavba – budova s č.p. 585 - rod. dům, vše v k.ú. Kojetín, obec
Kojetín, okres Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 683, včetně všech součástí a příslušenství, jehož
vlastníkem je ZS…, do vlastnictví Města Kojetína, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín,
IČ 00301370, a schvaluje uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených insolvenčním
správcem JUDr. Jarmilou Bajerovou, IČ: 662 14 785 se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava,
Moravská Ostrava.

Ing. Leoš Ptáček v.r.
starosta

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta

Mgr. Eva Pěchová v.r.
členka zastupitelstva

Dušan Meduna v.r.
člen zastupitelstva
Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 17. srpna 2021
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