
U S N E S E N Í 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. března 2012         
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 149/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 31.01.2012  jednala čtyřikrát  – 08.02.2012, 29.02.2012, 19.03.2012, 
27.03.2012. 
 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/93) 
 
Usn. č. Z 150/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010,  29.3.2011,  
20.9.2011,  13.12.2011 a  31.1.2012 
 
 
5. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2011 – č. 20/2011 
(tisk Z/94) 
 
Usn. č. Z 151/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2011 dle přílohy tisku Z/94, které bylo provedeno  
na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením č. Z 114/12-11 
 
 
6. Vyhodnocení rozpočtového provizoria Města Kojetína za období ledna 2012 
(tisk Z/95) 
 
Usn. č. Z 152/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje dle důvodové zprávy tisku Z/95 vyhodnocení rozpočtového provizoria Města    
Kojetína za období ledna 2012, které zahrnuje 

příjmy ve výši                                  7,662.779,21 Kč 
výdaje ve výši 5,068.536,62 Kč 

   
 
7. Návrh na doplnění usnesení č. Z 139/01-12 
(tisk Z/96) 
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Usn. č. Z 153/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje doplnění usnesení č. Z 139/01-12 takto: Zastupitelstvo dále svěřuje radě města 
pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým průtokovým transferům 
určeným pro zřízené organizace. 
 
 
8.  Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 
(tisk Z/97) 
 
Usn. č. Z 154/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 v celkové výši 700.000,- Kč, dle návrhu 
zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a důvodové zprávy tisku Z/97 
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 v souladu s platnými 
Zásadami pro poskytování peněžitých dotací a předloženým návrhem 
 
 
9. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2011 
(tisk Z/98) 
 
Usn. č. Z 155/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2011, včetně zprávy o výsledku   
přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2011, dle tisku Z/98, a to bez výhrad 
schvaluje předložené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011,  
včetně navržených přídělů do jejich peněžních fondů, dle tisku Z/98. 

 
 
10. Závěrečná zpráva o provedené inventarizace majetku a závazků Města Kojetína za 
rok 2011 
(tisk Z/99) 
 
Usn. č. Z 156/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína 
a příspěvkových organizací za rok 2011, dle důvodové zprávy tisk Z/99.  
   
 
11. Prodej bytů z majetku Města Kojetína 
(tisk Z/100) 
 
Usn. č. Z 157/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) do vlastnictví stávajících nájemníků jako 
nabyvatelů, jak je uvedeno dále, za podmínek uvedených v kupní smlouvě.  
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Usn. č. Z 158/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/2, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7763/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7763/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 477.787,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům B., …, jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/2 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1321/2. 
 
 
Usn. č. Z 159/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/3, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 387.235,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům D, …., jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/3 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1321/3. 
 
 
Usn. č. Z 160/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/10, která 
se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 243.461,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí 
D.S., … , jako nabyvatelce*. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/10 je spojeno užívání 
společného prostoru - sklepní kóje č. SK1321/10. 
 
 
Usn. č. Z 161/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/11, která 
se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
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vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 389.770,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům P., …, jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/11 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1321/11.  
 
 
Usn. č. Z 162/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/1, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7823/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7823/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 453.763,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům  N., …,  jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/1 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/1. 
 
 
Usn. č. Z 163/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/3, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 396.158,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům  O., …, jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/3 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/3. 
 
 
Usn. č. Z 164/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/4, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 236.280,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí 
V.K., …,  jako nabyvatelce. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/4 je spojeno užívání 
společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/4.  
 
 
Usn. č. Z 165/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/6, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 387.974,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům M., …,  jako nabyvatelům. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/6 je spojeno 
užívání společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/6. 
 
 
Usn. č. Z 166/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/7, která se 
nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 236.439,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí 
M.H., …, jako nabyvatelce. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/7 je spojeno užívání 
společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/7.  
 
 
Usn. č. Z 167/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/10, která 
se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 240.451,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí 
B.G., …,  jako nabyvatelce. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/10 je spojeno užívání 
společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/10.  
 
 
Usn. č. Z 168/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/11, která 
se nachází v domě č.p. 1320, č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6642/171177 na společných částech domu s č.p. 1320, 
č.p. 1321, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6642/171177 na pozemku p.č. st. 2011, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 4573 a číslo 4572, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 390.562,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - pí 
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K.K., jako nabyvatelce. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/11 je spojeno užívání 
společného prostoru - sklepní kóje č. SK1320/11. 
 
 
Usn. č. Z 169/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/1, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5842/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5842/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 208.559,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
pí J.Z., …, jako nabyvatelce**.   
 
 
Usn. č. Z 170/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/7, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5907/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5907/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 210.880,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům V. , …, jako nabyvatelům. 
 
 
Usn. č. Z 171/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/8, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5857/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5857/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 209.095,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
pí M. Š., …, jako nabyvatelce. 
 
 
Usn. č. Z 172/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/2, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2831/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 



 7

2831/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 101.067,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
pí A.P., …, jako nabyvatelce. 
 
 
Usn. č. Z 173/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/6, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5454/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5454/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 194.708,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
pí J. J., …., jako nabyvatelce. 
 
 
Usn. č. Z 174/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/8, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5446/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5446/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 194.422,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
pí J. G., …, jako nabyvatelce.   
 
 
Usn. č. Z 175/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.907/9, která se 
nachází v domě č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 7528/74669 na společných částech domu s č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st. 
1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 1170, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376 a číslo 3651, katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 191.964,- Kč a 1000,-Kč 
poplatek za vklad práva na KÚ - manželům G., …, jako nabyvatelům. 
 
 
Usn. č. Z 176/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/3, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
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č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7957/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 284.065,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ - 
manželům D., jako nabyvatelům. 
 
 
Usn. č. Z 177/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/2, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2372/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č.st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
2372/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 84.680,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ- p. 
Z.S., …, jako nabyvateli.  
 
 
Usn. č. Z 178/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové jednotky č.1204/6, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1204, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5534/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1204, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5534/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 197.564,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ – 
manželům Š., …, jako nabyvatelům. 
 
 
12. Změna zajištění pohledávek České spořitelny a. s. z úvěrové smlouvy č. 52/03/LCD 
(tisk Z/101) 
 
Usn. č. Z 179/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o úvěru č.52/03/LCD ze dne 29.1.2003, mezi  
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín (jako „Klient“) a Českou 
spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“), kterým se mění způsob 
zajištění peněžitých závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy 52/03/LCD, dle přílohy k tisku 
Z/101. 
 
 
Usn. č. Z 180/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z bankovního účtu,   č.ZÚ3/52/03/LCD, 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín (jako „Zástavce“) a 
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Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“), dle přílohy k tisku 
Z/101. 
 
 
Usn. č. Z 181/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Dohody ke Smlouvě o zastavení pohledávek č. ZP/52/03/LCD ze dne 
18.10.2004, mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01  Kojetín (jako 
„Zástavce“) a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako “Banka“), dle 
přílohy k tisku Z/101. 
 
 
Usn. č. Z 182/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Informaci o uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy 
č.UP/52/03/LCD, mezi společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Kojetín, Padlých hrdinů 
638,  752 01  (jako „Klient“) a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (jako 
“Banka“), dle přílohy k tisku Z/101. 
 
 
13. Nakládání s majetkem 
(tisk Z/106) 
 
Usn. č. Z 183/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje bezúplatný převod pozemků a uzavření darovací smlouvy na  pozemek p.č. 4949/2, 
ostatní plocha o výměře 6 642m2 a pozemek p.č. 4957/15, orná půda o výměře 1 378m2, oba 
v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín, zapsaných v katastru nemovitostí  u Katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 121 pro 
katastrální území Kojetín, z vlastnictví Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc do 
vlastnictví Města Kojetín,  Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín–I-Město. 
 
 
14. Zpráva o výsledku hospodaření a bytovým fondem v roce 2011 
(tisk Z/102) 
 
Usn. č. Z 184/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku 
Města Kojetína v roce 2011.  
 
 
15. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zákazu provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her na celém území města 
(tisk Z/107) 
 
Usn. č. Z 185/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání  
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vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her na celém území města Kojetína.     
 
 
16. Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, za rok 2011 
(tisk Z/103) 
 
Usn. č. Z 186/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvková organizace, za rok 
2011 
 
 
17. Zpráva o činnosti Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2011; plán činnosti 
na rok 2012 
(tisk Z/104) 
 
Usn. č. Z 187/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Městského kulturního střediska  Kojetín za rok 2011 a plán 
činnosti MěKS na rok 2012.  
 
 
18. Výroční zpráva Centra sociálních služeb Kojetín za rok 2011 
(tisk Z/105) 
 
Usn. č. Z 188/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín za rok 2011 
 
 
19/A Rezignace na funkci člena FV ZM, volba nového člena FV ZM 
 
Usn. č. Z 189/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí rezignaci Ing. Pavlíny Peřinové na funkci člena Finančního výboru ZM.  
 
Usn. č. Z 190/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
volí pí Marii Bělkovou členkou Finančního výboru ZM.  
 
 
19/B. Zápisy z jednání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 191/03-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- protokol č. 1/2012-KV o výsledku kontroly ze dne 27.02.2012 a 09.03.2012 
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- protokol č. 2/2012-KV o výsledku kontroly ze dne 19.03.2012 
- zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Kojetína ze dne 26.3.2012 

 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.         Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mg. Eva Pěchová v. r.  
                     členka ZM 
 
 
 
 
         Mgr. Květoslava Švédová v.r. 

  člen ZM 
 
 
 
 
Zápis provedla Jana Filípková 
V Kojetíně dne 27.03.2012 


