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U S N E S E N Í 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 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 231/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 19.06.2012 jednala pětkrát – 11.07., 18.07., 08.08., 05.09. a 18.09. 
2012. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/120) 
 
Usn. č. Z 232/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 21.09.2010, 29.03.2011, 
20.09.2011, 13.12.2011, 27.03.2012 a 16.06.2012. 

 
5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za 1. pololetí 2012 a zpráva o stavu 
pohledávek a závazků k 30.06.2012 
(tisk Z/121) 
 
Usn. č. Z 233/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí předloženou Zprávu o  hospodaření Města Kojetína za 1. pololetí 2012 a 
zprávu o stavu pohledávek a závazků k 30.06.2012, dle tisku Z/121. 
 
6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk Z/122) 
 
Usn. č. Z 234/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 5.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku 
od poskytnutí,   
schvaluje 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/122. 
 
7. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 12/2012 
(tisk Z/123) 
 
Usn. č. Z 235/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatřením č. 12/2012 dle přílohy tisku Z/123, které zahrnuje: 

 příjmy ve výši  52,00 tis. Kč 
 výdaje ve výši          113,00 tis. Kč 
 financování ve výši  61,00 tis. Kč 
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12. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 3 
(tisk Z/124, Z/124A) 
 
Usn. č. Z 236/09-12 
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 237/09-12 
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.1321/4, 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 -  
p. K.D. …, který je v současné době nájemcem bytu. Spolu s vlastnictvím bytové jednotky č. 
1321/4 je spojeno užívání společného prostoru – sklepní kóje č. SK1321/4. 
 
Usn. č. Z 238/09-12 
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.1205/5, která se 
nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5384/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, 
č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5384/125526 na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, číslo 4609 a číslo 3563 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město , 
za dohodnutou kupní cenu ve výši  192.209,- Kč a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ -  
p. K.H. …, která je v současné době nájemcem bytu.  
 
Usn. č. Z 239/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku 1204/3 na 
základě žádosti manž. J.M.D., a to do 15.12.2012, při zachování podmínek sjednaných 
v kupní smlouvě, s výjimkou nároku na poskytnutí dodatečných slev. 
 
Usn. č. Z 240/09-12 
schvaluje převod bytové jednotky č.1204/4, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205 
postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5998/125526 na 
společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5998/125526  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, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) za dohodnutou kupní cenu ve výši 
500.000,- Kč (Pětsettisíckorunčeských) – p. L.J. …, jako „nabyvatelce“, a to za podmínek : 

- dohodnutá  kupní cena  ve výši 500.000,- Kč  bude uhrazena nejpozději 
do 31.10.2012 na účet Města Kojetína 

- v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části, může Město Kojetín jako 
převodce jednostranně odstoupit od kupní smlouvy 

- právo vlastnické k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele  
dnem vkladu  do katastru  nemovitostí  
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- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem po 
zaplacení celé kupní ceny. 

 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/125) 
 
Usn. č. Z 241/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.1531/5, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 16m2 ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, p. V.H. …, za 
kupní cenu 43 210,-Kč, za podmínky úhrady veškerých  nákladů s převodem spojených 
kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti. 
 

Usn. č. Z 242/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. st.1531/4, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 16m2 ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město,  v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, manž.  K. …, za 
kupní cenu 44 000,-Kč, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 243/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí písemnost Mgr. Jarmily Zítkové, notářky se sídlem Palackého č.21 
v Přerově, k žádosti o sdělení, odkoupení „ z volné ruky“ nemovitosti vedené na zůstavitele 
dům č.p. 305 Kojetín, Kojetín I-Město postavený na p.č. st. 727, pozemek p.č. st. 727, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130m2, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané 
na listu vlastnictví č. 540 a neschvaluje nabytí nemovitosti domu č.p. 305 na p.č. st. 727, 
s pozemkem p.č. st. 727 do vlastnictví Města Kojetína.  
 
Usn. č. Z 244/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí písemnost p. D.Ch. … o upřesnění a přehodnocení sdělení rady města a 
zastupitelstva města k prodeji části pozemků p.č. 339/3 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
148/2 orná půda a p.č. 138 trvalý travní porost, ve vlastnictví Města Kojetína, v katastrálním 
území  Kojetín, na listu vlastnictví č.10001 a trvá na svém usnesení zastupitelstva města 
Z 211/06-12 ze dne 19.06.2012. 
 
9. Názvy ulic ve městě Kojetíně 
(tisk Z/126) 
 
Usn. č. Z 245/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci o návrhu na změnu názvu ulic v Kojetíně, 
nesouhlasí s návrhem na změnu názvů ulic ve městě Kojetíně. 
 
10. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska – Sboru dobrovolných hasičů Kojetín (SDH Kojetín)  
(tisk Z/127) 
 
Usn. č. Z 246/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 108 tis. Kč Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín, IČ 75067293 na 
předfinancování pořízení hasičské výzbroje dle „Dohody o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR“ k projektu „Pořízení hasičské výzbroje“ a uzavření Smlouvy o 
poskytnutí finanční výpomoci mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, IČ 00301370, zastoupené Ing.Jiřím Šírkem ( jako „poskytovatelem“) a 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín, IČ 75067293, 
zastoupené Václavem Baďurou , jednajícím na základě plné moci (jako „příjemcem“),  
schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012, kterým se zapojuje výdaj ve výši 108.000,- Kč 
na poskytnutí návratné finanční výpomoci SDH Kojetín do rozpočtu Města Kojetína. 
 
11. Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. Z 154/03-12 
(tisk Z/128) 
 
Usn. č. Z 247/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
mění  usnesení ZM č. Z 154/03-12 ze dne 27. 03. 2012 takto: 
schvaluje poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 v celkové výši 697.200,- Kč, dle návrhu 
zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací, 
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok 2012 v souladu s platnými 
Zásadami pro poskytování peněžitých dotací a předloženým aktualizovaným návrhem. 
 
13. Dohoda o zúžení zástavního práva k b.j. Sladovní 1185, 1186, 1191, 1192 
(tisk Z/129) 
 
Usn. č. Z 248/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Dohody o zúžení zástavního práva č.j. UZSVM/OOL/5486/2012-OOLR, 
mezi smluvními stranami  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou jedná Ing. 
Miloslav Vaněk, generální ředitel , IČ: 69797111  (jako „zástavní věřitel“)  a Město Kojetín , 
se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, za které jedná Ing. Jiří 
Šírek, starosta , IČ: 00301370 (jako „zástavce“),  týkající se bytových jednotek v budovách 
části obce Kojetín, Kojetín I – Město, č. p. 1185, 1191 na pozemku parc. č. st. 1529, č. p. 
1186 na pozemku parc. č. st. 1530, č. p. 1192 na pozemku parc. č. st. 254,  včetně 
příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech těchto budov, a pozemků  parc. 
č. st. 1529, parc. č. st. 1530 a parc. č. st. 254, v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín. 

 
14. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
14/A. Finanční výbor ZM 
 
Usn. č. Z 249/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 12.09.2012, 
schvaluje doplnění plánu kontrolní činnosti Finančního výboru ZM pro rok 2012 o: 

- finanční kontrolu vyúčtování Kojetínských hodů 2012 a Kojetínského 
hudebního léta 2012 – MěKS Kojetín 

- finanční kontrolu vyúčtování akce „Léto s domečkem“ (letní tábory) – DDM 
Kojetín. 
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14/B. Kontrolní výbor ZM 
 
Usn. č. Z 250/09-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 08.08.2012 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Marie Beránková v.r. 
                členka ZM 
 
 
 
 
 
        Miloslav Oulehla v.r. 

        člen ZM 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Markéta Rádlová 
V Kojetíně dne 18.09.2012 


