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U S N E S E N Í 
 

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 19. června 
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 195/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 27.03.2012 jednala sedmkrát – 11.04., 25.04., 16.05., 21.05., 
29.05., 06.06. a 19.06. 2012.  
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/111) 
 
Usn. č. Z 196/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010,  
29.03.2011,  20.09.2011,  13.12.2011,  31.01.2012, 27.03.2012 a 25.04.2012. 
 
5. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 2 
(tisk Z/112) 
 
Usn. č. Z 197/06-12 
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. 
 
Usn. č. Z 198/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/8, 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 387.922,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ-  p. 
A.D…, která je v současné době nájemcem bytu. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/8 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/8. 
 
Usn. č. Z 199/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/9, 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 
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kupní cenu ve výši 391.406,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. Y.G…, která 
je v současné době nájemcem bytu. S vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/9 je spojeno 
užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/9. 
 
Usn. č. Z 200/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/4, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5444/125526 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 194.351,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – 
p. J.H…, která je v současné době nájemcem bytu. 
 
Usn. č. Z 201/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/5, 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 356.717,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. L.H…, která 
je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/5 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/5. 
 
Usn. č. Z 202/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1205/1, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5980/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5980/125526 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 213.486,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – 
p. M.K…, která je v současné době nájemcem bytu.  
 
Usn. č. Z 203/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/5, 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 391.142,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - M. a B.K…, 
kteří jsou v současné době nájemci bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/5 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/5.   
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Usn. č. Z 204/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/6, 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 389.822,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ – p. M.M…, 
která je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/6 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/6. 
 
Usn. č. Z 205/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/8, 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 393.730,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ - M. a J.P…, 
kteří jsou v současné době nájemci bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/8 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/8. 
 
Usn. č. Z 206/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/1, 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 449.908,- Kč  a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ -  p. V.P…, který 
je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/1 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/1. 
 
Usn. č. Z 207/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1320/2, 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 477.048,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ -  p. A.S…, která 
je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1320/2 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1320/2. 
 
Usn. č. Z 208/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvatelem bytové jednotky č.1321/9, 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 389.030,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ -  p. L.T…., která 
je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 1321/9 je 
spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/9. 
 
6. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 7/2012 
(tisk Z/113) 
 
Usn. č. Z 209/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 dle přílohy tisku Z/113, které zahrnuje 

 snížení výdajů o částku -97,87 tis. Kč 
 snížení příjmů o částku -97,87 tis. Kč 
 financování ve výši     0,00 tis. Kč 

 
  7. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/114) 
 
Usn. č. Z 210/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci společnosti BASPRO s.r.o. Dolní 1521, Kopřivnice o odstoupení 
od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se smlouvou kupní uzavřené dne 15.11.2011 
v souladu se zněním čl. 6, bod 2 z důvodu toho, že se nepodařilo nasmlouvat nikoho 
s obchodních řetězců. 
 
Usn. č. Z 211/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
neschvaluje prodej pozemku p.č. 339/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m2, p.č. 
148/2, orná půda, o výměře 365 m2 a části pozemku p.č. 138, trvalý travní porost, o výměře 
cca 110m2, vše ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území  Kojetín, na listu 
vlastnictví č. 10001 p. D.Ch… za kupní cenu 350,-Kč/m2  + náklady spojené s převodem 
nemovitosti, včetně zpracování geometrického plánu. 
 
Usn. č. Z 212/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
ruší usnesení č. Z 101/09-11 ze dne 20.09.2011. 
 
Usn. č. Z 213/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemků p.č. st. 1538/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7m2,    p.č. 
st. 1538/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35m2,   p.č. st. 1538/3, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 146m2, p.č. st. 1538/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190m2, p.č. 
st. 1538/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187m2,    p.č. st. 1538/6, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 3m2,  p.č. st. 1538/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84m2,   p.č. st. 
1538/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32m2,   p.č. st. 1538/9 o výměře 29m2,   o 
celkové ploše 713m2 ve vlastnictví města Kojetína, vše v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, na kterém je postaven dům ve vlastnictví Společenství 
vlastníků na ulici Nová č.p. 1211-1213 v Kojetíně, Kojetín I-Město, za nabídnutou kupní cenu 
100,-Kč/m2, což činí kupní cenu 71 300,-Kč, dále úhrady veškerých nákladů s převodem 



 

 

5 

spojených kupujícími - právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z 
převodu nemovitosti z vlastnictví Města Kojetín do podílového spoluvlastnictví nabyvatelům:  
Jedná se o následující vlastníky bytových jednotek: 

1. id.7055/196272 
2. id. 1159/32712  
3. id. 6167/196272 
4. id. 7769/196272 

id. 7769/196272 
5. id. 1915/49068 

        id. 1915/49068 
6. id. 3835/98136     
7. id. 79/2088 
8. id. 971/24534 

id. 971/24534 
9. id. 7055/392544 
10. id. 755/21808 
11. id. 2663/65424 

        id. 2663/65424 
12. id. 829/24534 
13. id. 85/2088 
14. id. 199/5452 
15. id. 1915/49068 

   id. 1915/49068 
16. id. 965/32712 
17. id. 54/1363 

id. 54/1363 
18. id. 4087/98136  

id. 4087/98136 
19. id. 199/6768 
20. id. 199/5452 

id. 199/5452 
21. id. 653/16356 
22. id. 25/696 

id. 25/696 
23. id. 7055/392544 
24. id. 25/696  

id. 25/696 
25. id. 7381/196272  

id. 7381/196272 
26. id. 7855/196272 
27. id. 219/5452 

id. 6787/196272, 
 
Usn. č. Z 214/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/10 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2m2  p. J.V…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady 
veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 215/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/11 zastavěná plocha a 
nádvoří  o výměře 18m2 R. a J. P…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním 
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území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále 
úhrady veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek 
při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 216/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/12, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 18m2 p. H.B…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady 
veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 217/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/13, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 18m2 manželům J. a M.K…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-
Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 218/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/14, zastavěná plocha a 
nádvoří  o výměře 18m2 manželům V. a S.Ch…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-
Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 219/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/15, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 18m2 p. Z.K…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, v katastrálním území 
Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, dále úhrady 
veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
Usn. č. Z 220/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží na ulici Nová p.č. st. 1539/16, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 3m2 manželům A. a P.K…, který je ve vlastnictví Města Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za nabídnutou cenu 100,-
Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů  spojené s převodem nemovitosti - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 221/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemků p.č. 6314/1, ostatní plocha o výměře 2805m2 a   p.č. 6314/2, 
ostatní plocha o výměře 558m2, které jsou  ve vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001, Kanoistice Kojetín, Loděnice 1371, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 44940327, za cenu  
30,-Kč/m2, dále úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími - právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
12. Prodej bytů – žádosti o změny  
(tisk Z/119) 
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Usn. č. Z 222/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
neschvaluje poskytnutí půjčky z prostředků města Kojetína K. a J.G. za účelem financování 
koupě bytu č.9 v ulici Nádražní č.p. 907, Kojetín, Kojetín I-Město. 
 
Usn. č. Z 223/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro manžele J. a M. D., kdy se Město 
Kojetín jako převodce zavazuje neuplatňovat věcné předkupní právo vůči financující bance, 
která jako zástavní věřitel může bez omezení uplatnit práva vyplývající ze zástavní smlouvy 
(zpeněžení zástavy), aniž by byla povinna nemovitost přednostně nabídnout Městu Kojetínu 
jako převodci  za původně sjednanou kupní cenu, ani vůči následným nabyvatelům.  
 
Usn. č. Z 224/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu Kupní smlouvy ze dne 18.4.2012, uzavřené mezi Městem Kojetínem jako 
převodcem a manželi J. a M.D. jako nabyvateli, kdy se ustanovení čl. „za deváté“ doplňuje o 
text: „Toto věcné předkupní právo převodce neuplatní vůči financující bance Modrá 
pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, 12021 Praha 2, IČ 60192852, která 
jako zástavní věřitel může bez omezení uplatnit práva vyplývající ze zástavní smlouvy 
(zpeněžení zástavy), ani vůči následným nabyvatelům.“ 
 
8. OZV č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Kojetína 
(tisk Z/115) 
 
Usn. č. Z 225/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o stanovení sytému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  
odpadem na území města Kojetína. 
 
9. OZV č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na veřejném prostranství 
(tisk Z/116) 
 
Usn. č. Z 226/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholu na  
veřejném prostranství. 
 
10. Zřízení přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres 
Přerov 
(tisk Z/117) 
 
Usn. č. Z 227/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
zřizuje při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov pro školní rok  
2012/2013 jednu přípravnou třídu.  
 
11. Výroční zpráva společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2011 
(tisk Z/118) 
 
Usn. č. Z 228/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2011, včetně 
vyhodnocení topné sezóny za rok 2011. 
 
13. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM, občanů města 
13/A. Kontrolní výbor ZM 
 
Usn. č. Z 229/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 16.04.2012 
- protokol č. 3/2012-KV, ze dne 16.05.2012 – Kontrola hospodaření s majetkem a 

příspěvkem na provoz 
- protokol č. 4/2012-KV, ze dne 22.05.2012 – Kontrola vydaných OZV města 
- protokol č. 5/2012-KV, ze dne 31.05.2012 – Kontrola připravenosti areálu koupaliště 

na letní sezónu. 
 

13/B. Finanční výbor ZM 
 
Usn. č. Z 230/06-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 13.06.2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:       Ing. Martin Berčík v.r. 
                              člen ZM 
 
 
 
         František Řihošek v.r. 

        člen ZM 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 19.06.2012 


