
U S N E S E N Í 
 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. ledna 2011 v 16:00 
hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,  

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 35/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 14. prosince 2010 jednala třikrát – 22.12. 2010, 12.01. 2011 a 
25.01.2011. 
 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/18) 
 
Usn. č. Z 36/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009, 
08.12.2009, 30.03.2010, 22.06.2010, 21.09.2010 a 14.12.2010. 
 
 
5. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2010 – č. 30/2010 
(tisk Z/19) 
 
Usn. č. Z 37/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 30/2010 dle přílohy tisku Z/19, které bylo provedeno 
na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením č. Z 20/12-10. 
 
 
6. Návrh rozpočtu M ěsta Kojetína na rok 2011 
(tisk Z/20) 
 
Usn. č. Z 38/01-11 
schvaluje rozpočet Města Kojetína na rok 2011 dle příloh č. 1 a 2 tisku Z/20 
  příjmy  96.692,52 tis. Kč 
  výdaje  94.578,96 tis. Kč 
  financování - 2.113,56 tis. Kč, 
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 dle přílohy č. 3 tisku Z/20, 
ukládá RM zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu města na rok 
2011, 
svěřuje RM pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2011 rozpočtová opatření do 
výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě. 
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7. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/21) 
 
Usn. č. Z 39/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 5764/1, ostatní plocha o výměře cca 15 m2, ul. Závodí, 
ve vlastnictví Města Kojetína, M.I.I. …, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených 
s převodem nemovitosti, včetně vyhotovení geometrického plánu. 
 
 
8.  Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM Kojetín  
(tisk Z/22) 
 
Usn. č. Z 40/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a dalších peněžitých plnění 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Kojetína a členům výborů zastupitelstva města, 
kteří nejsou členy Zastupitelstva města Kojetína, s účinností od 01.02.2011, dle důvodové 
zprávy tisku Z/22. 
 
 
9. Plány činnosti výborů zastupitelstva města na rok 2011  
(tisk Z/23) 
 
Usn. č. Z 41/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kojetína na rok 2011, 
schvaluje upravený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kojetína na rok 
2011. 
 
 
10. Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2010 
(tisk Z/24) 
 
Usn. č. Z 42/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2010. 
 
 
11.  Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 
11/A. Odvolání a volba člena Finančního výboru ZM 
 
Usn. č. Z 43/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
odvolává pí Boženu Dostálovou z funkce člena Finančního výboru ZM na vlastní žádost. 
 
Usn. č. Z 44/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
volí pí Františku Drbalovou členem Finančního výboru ZM. 
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11/B. Zápisy z jednání výborů ZM  
 
Usn. č. Z 45/01-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 13. ledna 2011 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 19. ledna 2011. 

 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města      místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Ing. Mojmír Haupt v.r.  
                    člen ZM 
 
 
 
 
        MUDr. Jana Palmašová v.r. 

členka ZM 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 25. ledna 2011 


