
U S N E S E N Í 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. března 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 46/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 25. ledna 2011 jednala čtyřikrát – 09.02.2011, 02.03.2011, 
16.03.2011 a 29.03.2011. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/25) 
 
Usn. č. Z 47/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009, 
08.12.2009, 30.03.2010, 21.09.2010 a 25.01.2011. 
 
5. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období ledna 2011 
(tisk Z/26) 
 
Usn. č. Z 48/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období ledna 2011, 
které zahrnuje 

� výdaje ve výši 4,577.466,04 Kč 
� příjmy ve výši 8,641.507,14 Kč 

 
6. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2010 
(tisk Z/27) 
 
Usn. č. Z 49/03-11 
schvaluje zprávu o hospodaření a Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2010, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2010, dle tisku Z/27, a to bez 
výhrad. 
 
7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za 
rok 2010 
(tisk Z/28) 
 
Usn. č. Z 50/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 



 2 

schvaluje Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína 
a příspěvkových organizací, zřízených Městem Kojetínem za rok 2010, dle důvodové zprávy 
tisk Z/28. 
 
8.  Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2011 
(tisk Z/29) 
 
Usn. č. Z 51/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitých dotací na rok 2011 a uzavření smluv o poskytnutí dotace 
v celkové výši 700.000,- Kč, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy k tisku Z/29. 
 
9. Poskytnutí peněžitého daru Kanoistice Kojetín 
(tisk Z/30) 
 
Usn. č. Z 52/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 40 000 Kč Kanoistice Kojetín, Loděnice 1371, 
752 01 Kojetín, IČ: 44940327, na reprezentaci posádky „Grand veteránů“ na mistrovství světa 
národních posádek v americké Tampa Bay na Floridě. 
 
10. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/31) 
 
Usn. č. Z 53/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 668/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
cca 15-20 m2, z vlastnictví SJM B.P.L.P., do vlastnictví města Kojetína, LV 1585, vše k.ú. 
Kojetín, za cenu 100,- Kč/m2. 
 
Usn. č. Z 54/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje záměr úplatného převodu pozemkové parcely č. 199/9, ostatní plocha, o výměře 78 
m2, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, v katastrálním území Kojetín, do vlastnictví města Kojetína. Cena 
bude stanovena na základě znaleckého posudku. 
 
Usn. č. Z 55/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené dne 05.08.2010 mezi městem 
Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, zastoupeným Ing. 
Jiřím Šírkem - starostou města a společností SOLAR 6 s.r.o., Počernická 272/96, Praha 10, 
zastoupenou Ing. Danielem Kunzem - jednatelem společnosti. 
 
11. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2010 a o přípravě schválených 
investičních akcí v roce 2011 
(tisk Z/32) 
 
Usn. č. Z 56/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí zprávu o realizovaných investičních akcích v roce 2010 a o přípravě 
schválených investičních akcí v roce 2011. 
 
12. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě za rok 2010 – Zpráva o činnosti Městské 
policie Kojetín za rok 2010 a činnosti OOP ČR Kojetín za rok 2010  
(tisk Z/33) 
 
Usn. č. Z 57/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě za rok 2010 – Zprávu o činnosti 
Městské policie Kojetín za rok 2010 a Zprávu o činnosti OOP ČR Kojetín za rok 2010. 

 

13. Zpráva o činnosti CSS Kojetín za rok 2010 
(tisk Z/36) 
 
Usn. č. Z 58/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, 
za rok 2010. 
 
14. Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 2010 
(tisk Z/34) 
 
Usn. č. Z 59/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 
2010. 
 
15. Zpráva o činnosti MěKS Kojetín za rok 2010, plán činnosti na rok 2011  
(tisk Z/35) 
 
Usn. č. Z 60/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2010 a plán 
činnosti Městského kulturního střediska Kojetín na rok 2011. 
 
16. Program rozvoje města Kojetína v letech 2011 – 2014 
(tisk Z/37) 
 
Usn. č. Z 61/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Program rozvoje města Kojetína v letech 2011 – 2014. 
 
17. Rozdělení kompetencí vedení města 
(tisk Z/38) 
 
Usn. č. Z 62/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje Přílohu č. 6 Organizační řádu Městského úřadu Kojetín - dělbu působnosti mezi 
představiteli úřadu – rozdělení kompetencí starosty a místostarostky města, dle přílohy 
důvodové zprávy tisku Z/38.  
 
18. Plán činnosti Osadního výboru Popůvky a Kovalovice na rok 2011 
(tisk Z/39) 
 
Usn. č. Z 63/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje plány činností Osadního výboru Popůvky a Osadního výboru Kovalovice na rok 
2011. 
 
19. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 3/2011 a návrh na poskytnutí 
bezúročné půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. 
(tisk Z/40) 
 
Usn. č. Z 64/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 

� rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy tisku Z/40, které zahrnuje 
• snížení výdajů o částku -506,90 tis. Kč 
• navýšení příjmů o částku  32,80 tis. Kč 
• financování ve výši 539,70 tis. Kč 

� poskytnutím bezúročné půjčky Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. ve výši 800 tis.Kč 
na základě žádosti ze dne 1. 3. 2011 a dle důvodové zprávy a přílohy tisku č. Z/40 

� uzavření smlouvy o půjčce Pivovarskému hotelu Kojetín s.r.o. dle přiloženého 
návrhu smlouvy. 

 
20. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 
20/A. Delegování zástupců města do orgánů společnosti VaK Přerov, a.s. 
 
Usn. č. Z 65/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
deleguje  

• člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – starostu města 
Ing. Jiřího Šírka  

• zástupce pro aktivní účast na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s. – místostarostku města Ing. Ilonu Kapounovou, 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
20/C. Dodatek č. 1 ke statutu peněžního fondu „Fondu prevence kriminality“  
 
Usn. č. Z 66/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Dodatek č. 1 ke statutu peněžního fondu „Fondu prevence kriminality“. 
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20/D. Jednání kontrolního a finančního výboru 
 
Usn. č. Z 67/03-11 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

• protokol č. 1/2011 – KV o výsledku kontroly „Následná veřejnosprávní kontrola 
vyúčtování peněžitých dotací poskytnutých městem v roce 2010, ze dne 28.02.2011 

• zápis z jednání Finančního výboru ZM, konaného dne 16.03.2011. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města      místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Jitka Tvrdo ňová v.r. 
                    členka ZM 
 
 
 
 
        Miloslav Oulehla v.r. 

člen ZM 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 29. března 2011 


