
U S N E S E N Í 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 13. prosince 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 112/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

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

zastupitelstva města dne 20. září 2011 jednala sedmkrát – 20.09., 12.10., 26.10., 09.11., 

16.11., 30.11. a 13.12. 2011. 

 

4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk Z/69) 

 

Usn. č. Z 113/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

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

21.09.2010,  29.03.2011, 21.06.2011 a 20.09.2011. 

 

5. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2011  

(tisk Z/70) 

 

Usn. č. Z 114/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

pověřuje vedoucí finančního odboru MěÚ Kojetín k provedení posledního rozpočtového 

opatření, týkajícího se roku 2011, v měsíci prosinci 2011 

 

6. Rozpočtové provizorium Města Kojetína na období měsíce ledna 2012 

(tisk Z/71) 

 

Usn. č. Z 115/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  
- rozpočtové  provizorium Města Kojetína na období měsíce ledna 2012 

 běžné výdaje 7 mil. Kč 

 příjmy 7 mil. Kč 

- pravidla rozpočtového provizoria, potřebná k zajištění plynulosti 

hospodaření Města Kojetína, dle důvodové zprávy tisku Z/71 

 

7. Změna rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 19/2011 

(tisk Z/72) 

 

Usn. č. Z 116/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2011 dle přílohy tisku Z/72, které zahrnuje 

 snížení výdajů o částku  3.296,80 tis. Kč  
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        snížení příjmů o částku  2.473,80 tis. Kč 

       snížení financování o částku  823,00 tis. Kč 

 

8.  Zpráva o hospodaření Města Kojetína k 30.09.2011 a informace o finanční situaci 

k 30.11.2011 

(tisk Z/73) 

 

Usn. č. Z 117/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí Zprávu o  hospodaření Města Kojetína k 30.11.2011 a informaci o finanční 

situaci k 30.11.2011, dle tisku Z/73. 

 

9. Úprava Pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína 

(tisk Z/74) 

 

Usn. č. Z 118/12-11 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje úpravu Pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína, 

dle důvodové zprávy  tisku Z/74. 

 

10. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/75) 

 

Usn. č. Z 119/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej části pozemku p. č. 7095, ostatní plocha o výměře cca 225 m
2
, 

v katastrálním území Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, na listu vlastnictví č. 10001, 

organizaci Společenství vlastníků SVJD, Jiráskova 1179, 752 01 Kojetín I-Město, za cenu 

100,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti včetně zpracování 

geometrického plánu. 

 

Usn. č. Z 120/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej části pozemku p. č. 7095, ostatní plocha o výměře cca 116 m
2
, 

v katastrálním území Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, na listu vlastnictví č. 10001,  L. 

R.D. …, za cenu 250,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti včetně 

zpracování geometrického plánu. 

 

Usn. č. Z 121/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej části pozemku p. č. 5767/5, ostatní plocha, o výměře cca 80 m
2
, ve 

vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. L.H. 

…, za kupní cenu 150,- Kč/m
2
 + náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně zpracování 

geometrického plánu. 

 

Usn. č. Z 122/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej částí pozemků p. č. 436, ostatní plocha, o výměře cca 80 m
2
, p. č. 5752/1, 

ostatní plocha, o výměře cca 25 m
2
, vše ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území 
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Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. P.H. …, za kupní cenu 100,- Kč/m
2
 + náklady spojené 

s převodem nemovitostí, včetně zpracování geometrického plánu. 

 

Usn. č. Z 123/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej části pozemku p. č. 5759/6, ostatní plocha o výměře cca 35 m
2
, ve 

vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. M. 

H. …, za cenu 250,- Kč/m
2
 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti, včetně 

úhrady za zpracování geometrického plánu. 

 

Usn. č. Z 124/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1. k Darovací smlouvě č. 2010/04857/OMP/DSB uzavřené 

dne 17. 2. 2011, mezi městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín I-Město, 

zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - starostou města a Olomouckým krajem se sídlem 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupený RNDr. Ivanem Kosatíkem, náměstkem 

hejtmana, dle přílohy tisku Z/75. 

 

11. Návrh OZV č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, 

koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 

(tisk Z/76) 

 

Usn. č. Z 125/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního 

systému. 

 

12. OZV č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(tisk Z/77) 

 

Usn. č. Z 126/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

13. OZV č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

(tisk Z/78) 

 

Usn. č. Z 127/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství. 

 

14. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2011 a o přípravě schválených 

investičních akcí v roce 2012 

(tisk Z/79) 
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Usn. č. Z 128/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí zprávu o realizovaných investičních akcích v roce 2011 a o přípravě 

schválených investičních akcí na rok 2012. 

 

15. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a DDM Kojetín za školní rok 

2010/2011 

(tisk Z/80) 

 

Usn. č. Z 129/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí výroční zprávy ZŠ Kojetín, náměstí Míru 83, ZŠ Kojetín Svat. Čecha 586, 

Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2010/2011. 

 

16. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2012 

(tisk Z/81)  

 

Usn. č. Z 130/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2012, 

bere na vědomí termínový a obsahový plán jednání RM na rok 2012. 

 

17. Zpráva o průběhu komunitního plánování sociálních služeb 

(tisk Z/82) 

 

Usn. č. Z 131/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí zprávu o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně za rok 2011 a zprávu o 

naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetín pro období let 

2009 – 2011. 

 

18. Návrh na poskytnutí dodatečné dotace Charitě Kojetín 

(tisk Z/83) 

 

Usn. č. Z 132/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  
- poskytnutí dodatečné peněžité dotace na rok 2011 Charitě Kojetín ve výši 70.000,- Kč, 

dle důvodové zprávy tisku Z/83 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy tisku Z/83. 

 

19. Rozdělení kompetencí starosty a místostarostky 

 

Usn. č. Z 133/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje rozdělení kompetencí starosty a místostarostky ke dni 01.01.2012 dle přílohy č. 6 

Organizačního řádu Městského úřadu Kojetín a předloženého tisku. 

 

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

20/A. Zápisy z jednání výborů ZM 
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Usn. č. Z 134/12-11 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 31.10.2011 

- zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 07.12.2011. 

 

 

 

 

 

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

starosta města      místostarostka města 
 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Mgr.  Rudolf Pavlíček v.r.

                      člen ZM 

 

 

 

 

        Ing. Mojmír Haupt v.r. 

         člen ZM 
 

 

 

Zápis provedla Michaela Daňková 

V Kojetíně dne 13. prosince 2011 


