
U S N E S E N Í 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 20. září 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 90/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 

zastupitelstva města dne 21. června 2011 jednala pětkrát – 13.07., 19.07., 10.08., 31.08. a 

14.09. 2011. 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk Z/61) 

 

Usn. č. Z 91/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

neschvaluje zrušení věcného břemene, spočívající v průchodu v minimální šíří 180 cm, které 

bylo zřízeno ve prospěch Města Kojetína a veřejnosti, dle Smlouvy o změně věcného břemene 

uzavřené dne 30. 12. 1994, k pozemku p. č. st. 90, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 140 m
2
, v katastrální území Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 402, ve vlastnictví 

p. M.H. …, o velikosti podílu ½  a p. N.K. …, o velikosti podílu ½, podle návrhu Dohody o 

zániku věcného břemene, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha. 

 

Usn. č. Z 92/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

odkládá záměr prodeje části pozemku p. č. 5759/6, ostatní plocha o výměře cca 55 m
2
, v k. ú. 

Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, na jednání ZM 12/2011. 

 

Usn. č. Z 93/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 31.03.2009, 

08.12.2009, 21.09.2010, 29.03.2011, 21.06.2011 a 13.07.2011. 

 

5. Informace o finanční situaci společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci 

(tisk Z/61A) 

 

Usn. č. Z 94/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

rozhodlo, že neexistuje důvod pro vyloučení Ing. Jiřího Šírka a Ing. Mojmíra Haupta 

z projednávání věci společnosti Pivovarský hotel Kojetín s.r.o., v likvidaci. 

 

Usn. č. Z 95/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci,  
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schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 2.800.000,- Kč,  na úhradu veškerých  splatných 

závazků společnosti Pivovarský hotel s.r.o., v likvidaci, z finančních prostředků rozpočtu 

Města Kojetína roku 2012. 

 

6. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 13/2011 

(tisk Z/62) 

 

Usn. č. Z 96/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011 dle důvodové zprávy a přílohy tisku Z/62, které 

zahrnuje 

 výdaje ve výši  1.650,00 tis. Kč 

 příjmy ve výši  843,00 tis. Kč 

 financování ve výši 807,00 tis. Kč. 

 

7. Zpráva o hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína k 30.06.2011 a 

informace o hospodaření k 31.08.2011 

(tisk Z/63) 

 

Usn. č. Z 97/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí zprávu o  hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína 

k 30.06.2011, 

bere na vědomí informaci o hospodaření  Města Kojetína  k 31.08.2011.  

 

8.  Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 

(tisk Z/64) 

 

Usn. č. Z 98/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje   

 přijetí kontokorentního úvěru ve výši 5.000.000,- Kč s dobou splatnosti 

do 1 roku od poskytnutí   

 uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Českou spořitelnou 

a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem 

a Městem Kojetín, Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle 

přílohy k tisku Z/64. 

 

9. Návrh na přijetí úvěru na profinancování II. etapy investiční akce Rekonstrukce 

teplovodního kanálu na sídlišti Jih 

(tisk Z/65) 

 

Usn. č. Z 99/09-11 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje    

 přijetí úvěru ve výši 9.000.000,- Kč (Devětmilionůkorunčeských)  za 

účelem profinancování investiční akce Rekonstrukce  teplovodního 

kanálu na sídlišti Jih  

 uzavření Smlouvy o úvěru mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem 
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Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, jako dlužníkem, za 

podmínek uvedených v návrhu smlouvy, dle přílohy k tisku Z/65 

 způsob zajištění úvěru zástavním právem k pohledávkám z bankovního 

účtu  

 uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z bankovního účtu, mezi 

Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 

45244782 jako zástavním věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo 

nám.20, Kojetín, jako zástavcem, za podmínek uvedených v návrhu 

smlouvy dle přílohy k tisku Z/65. 
 

10. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/66) 

 

Usn. č. Z 100/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej pozemku p. č. 7044, ostatní plocha o výměře 573 m
2
, v k. ú. Kojetín, ve 

vlastnictví města Kojetína, organizaci Společenství vlastníků jednotek domu Marie Gardavské 

č. p. 800, 752 01 Kojetín I - Město, za cenu 100,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených 

s převodem nemovitosti. 

 

Usn. č. Z 101/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej pozemků p. č. st. 424/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 134 m
2
 a p. č. 

609/8, ostatní plocha o výměře 249 m
2
, vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, 

organizaci Společenství vlastníků jednotek Nová ul. 1259-60, 752 01 Kojetín I - Město, 

pověřený vlastník Stavební bytové družstvo Kojetín, Družstevní 383, 752 01 Kojetín I – 

Město, za cenu 100,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti. 

 

Usn. č. Z 102/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej těchto nemovitostí: 

 objekt č. p. 595, postavený na pozemku parcelní číslo st. 424/2, 

 pozemek p. č. st. 424/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m
2
, 

 část objektu bez čp/če (kotelna), postavený na pozemku parcelní číslo st. 1579, 

 část pozemku p. č. st. 1579, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 100 m
2
, 

 část pozemku evidovaného ve zjednodušené evidenci, původ parcely-evidence 

nemovitostí p. č. 623 o výměře cca 85 m
2
,  

vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, společnosti BASPRO s.r.o., Školní 157, 742 

21 Kopřivnice, za cenu 1.000.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí 

včetně úhrady za zpracování GP. 

 

Usn. č. Z 103/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

neschvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 211/7, ostatní plocha o výměře cca 340 m
2
 a 

p. č. 211/9, ostatní plocha o výměře cca 330 m
2
, vše v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města 

Kojetína dle důvodové zprávy tisku Z/66. 

 

Usn. č. Z 104/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 
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neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 603/11, ostatní plocha o výměře cca 220 m
2
, 

v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku Z/66. 

 

Usn. č. Z 105/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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. Pavlem Malečkem - jednatelem společnosti, dle přílohy k bodu č. 8 tisku 

Z/66. 

 

Usn. č. Z 106/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje Dražební vyhlášky č.(1-14)DD/11 (celkem 14 vyhlášek, na každou prodávanou 

garáž samostatně), dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Dlouhá 4433, 760 01 

Zlín, zastoupenou jednatelkou společnosti Mg. Pavlínou Woodhams, jako „dražebníkem“ a 

městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupené starostou města Ing. 

Jiřím Šírkem, jako „navrhovatelem“, dle přílohy k bodu č. 9 tisku Z/66. 

 

11. Návrh na poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ 

(tisk Z/67) 

 

Usn. č. Z 107/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“ dle Pravidel pro 

tvorbu a použití účelových prostředků ,,Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína“  

následujícímu žadateli: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 

ve výši 823.000,-- Kč, s lhůtou čerpání půjčky do 31.12.2011 a  uzavřením splátkového 

kalendáře se splátkami od 01/2012.  

 

12. Program prevence kriminality Města Kojetína na rok 2011 

(tisk Z/68) 

 

Usn. č. Z 108/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje program prevence kriminality Města Kojetína na rok 2011. 

 

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

13/A. Ţádost o navýšení dotace Charitě Kojetín  

 

Usn. č. Z 109/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí žádost Charity Kojetín, ze dne 03.08.2011, o navýšení dotace na činnosti 

charity v roce 2011. 

 

13/B. Ţádost o opravu komunikace v Kovalovicích 

 

Usn. č. Z 110/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí žádost o úpravu a zpevnění přístupové cesty k rodinným domům v místní 

části Kojetín III- Kovalovice, ze dne 29.08.2011. 

 

13/C. Zápisy z jednání Finančního výboru ZM a Kontrolního výboru ZM 

 

Usn. č. Z 111/09-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

 zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 14.09.2011 

 zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 31.08.2011 

 protokol č. 3/2011 – KV ze dne 17.06.2011 – kontrola připravenosti provozu 

koupaliště na letní sezónu 

 protokol č. 4/2011 – KV ze dne 13.07.2011 – kontrola vnitřních směrnic organizace a 

jejich dodržování, manažerské dovednosti; dodržování stravovacích normativů, výběr 

dodavatelů. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Šírek v.r.     Ing. Ilona Kapounová v.r. 

starosta města      místostarostka města 
 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Eva Pěchová v.r. 

                    členka ZM 

 

 

 

        František Řihošek v.r. 

člen ZM 
 

Zápis provedla Michaela Daňková 

V Kojetíně dne 20. září 2011 


