
U S N E S E N Í 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. ledna 2012 v 

16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,  

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

 

4. Volba člena Rady města Kojetína 

 

Usn. č. Z 135/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

volí Mgr. Květoslavu Švédovou členkou Rady města Kojetína. 

 

 

6. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně za rok 2011 – zpráva o činnosti 

Městské policie Kojetín a Obvodního oddělení PČR Kojetín 

 

Usn. č. Z 136/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí  Zprávu o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetíně za rok 2011  

 Zprávu o činnosti Městské policie Kojetín v roce 2011  

 Zprávu o činnosti Obvodního odděleni Policie ČR Kojetín v roce 2011. 

 

 

7. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 

(ústně) 

 

Usn. č. Z 137/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

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

zastupitelstva města dne 13. prosince 2011 jednala třikrát – 28.12.2011, 18.01. a 31.01.2012. 

 

 

8 . Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 

(tisk Z/84) 

 

Usn. č. Z 138/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010,  

29.03.2011, 20.09.2011 a 13.12.2011. 

 

 

9. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2012 

(tisk Z/85) 

 

Usn. č. Z 139/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje rozpočet Města Kojetína na rok 2012 dle příloh č. 1 a 2 tisku Z/85 

 Příjmy 111.352,18 tis. Kč 

 Výdaje 113.338,95 tis. Kč 

 Financování 1.986,77 tis. Kč 

schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 dle přílohy č. 3 tisku Z/85, 

ukládá radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu na rok 

2012,  

svěřuje radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2012 rozpočtová opatření 

do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě. 

 

 

10. Návrh OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 5/2011 o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní 

místo lokálního herního systému 

(tisk Z/86) 

 

Usn. č. Z 140/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 

5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 

videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.    

 

 

11. Nakládání s majetkem města 

(tisk Z/87) 

 

Usn. č. Z 141/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje prodej části pozemků p.č. 435/2, ostatní plocha o výměře cca 3m
2
,
 
p.č. 435/1, 

ostatní plocha o výměře cca 19m
2
, vše

 
ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním území 

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. 

 

 

12.  Upřesnění Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína 

(tisk Z/87A) 

 

Usn. č. Z 142/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje upřesnění  Zásad prodeje bytů ve vlastnictví Města Kojetína, a to v článku II. 

Vymezení pojmů , kde se upřesńuje pojem Příslušenství bytu takto: 

„Příslušenství bytu – vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány . 

Vedlejšími místnostmi jsou místnosti v bytě jako neobytné kuchyně, neobytné haly a komory, 

koupelny, záchody, spíže, šatny, stavebně oddělené kuchyňské a koupelnové kouty, předsíně, 

balkony a lodžie tvořící součást bytu atd. Pro účely těchto zásad jsou za příslušenství bytu 

považovány i části společných prostor, jejichž užívání je dle prohlášení vlastníka a na základě 

smlouvy o užívání spojeno s vlastnictvím bytové jednotky (drátěné sklepní kóje).“ 
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13. Souhlas s umístěním novostavby hájenky v lokalitě Včelín, p.č. 4732 v k.ú. Kojetín 

(tisk Z/88) 

 

Usn. č. Z 143/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

souhlasí se záměrem umístění novostavby hájenky, určené k trvalému bydlení, v lokalitě 

Včelín, p.č. 4732, k.ú. Kojetín, stavebníkům A.M.A. …. 

 

 

14. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM Kojetín 

(tisk Z/89) 

 

Usn. č. Z 144/01-12 
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje výši odměn  neuvolněným členům zastupitelstva města a dalších peněžitých plnění 

neuvolněným členům ZM Kojetína a členům výborů ZM,  kteří nejsou členy zastupitelstva 

města Kojetína, s účinností od 01.01.2012, dle  důvodové zprávy tisku Z/89. 
   

 

15. Plány činností výborů ZM na rok 2012, odvolání a jmenování tajemníka kontrolního 

výboru ZM 

(tisk Z/90) 

 

Usn. č. Z 145/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje  plány činnosti výborů zastupitelstva města na rok 2012: 

        Osadního výboru Kovalovice 

        Osadního výboru Popůvky 

        Finančního výboru 

        Kontrolního výboru,  

odvolává Ing. Dušana Laboně z funkce tajemníka Kontrolního výboru ZM v souvislosti 

s ukončením jeho pracovního poměru, 

jmenuje pí Danu Chytilovou tajemnicí Kontrolního výboru ZM.  

 

 

16. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2011 

(tisk Z/91) 

 

Usn. č. Z 146/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí informaci o činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů, zřizovaných 

Městem Kojetínem, v roce 2011. 

    

 

17. Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2011 

(tisk Z/92) 

 

Usn. č. Z 147/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2011. 

     

 

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

18/A. Zápisy z jednání výborů ZM 

 

Usn. č. Z 148/01-12 

Zastupitelstvo města po projednání 

bere na vědomí 

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 18.01.2012 

- zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 23.01.2012 

- protokol č. 5/2011-KV o výsledku kontroly ze dne 14.11.2011 

- protokol č. 6/2011-KV o výsledku kontroly ze dne 14.12.2011. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta města        místostarostka města 
 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Jitka Tvrdoňová  v.r. 

                    členka ZM 

 

 

 

        Jaroslav Minařík v.r. 

 člen ZM 
 

 

Zápis provedla Michaela Daňková 

V Kojetíně dne 31. ledna 2012 


