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U S N E S E N Í 
 

z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 
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 294/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 18.09.2012 jednala pětkrát – 03.10.2012, 24.10.2012, 14.11.2012, 
28.11.2012 a 11.12.2012. 
 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/132) 
 
Usn. č. Z 295/12-12 
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, 27.03.2012, 19.06.2012, 18.09.2012 a 03.10.2012. 

 

 
5. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2012 
(tisk Z/133) 
 
Usn. č. Z 296/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2012, dle 
důvodové zprávy tisku Z/133, 
pověřuje vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 
2012.  
 
6. Nové znění vnitřní směrnice „Zpracování rozpočtu města“ 
(tisk Z/134) 
 
Usn. č. Z 297/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje nové znění vnitřní směrnice „Zpracování rozpočtu města“ dle přílohy tisku Z/134. 
 
 
7. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2013 
(tisk Z/135) 
 
Usn. č. Z 298/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočet města Kojetína na rok 2013 dle přílohy č. 1 tisku Z/135 

   Příjmy 83.422,74 tis. Kč 
 Výdaje 83.395,87 tis. Kč 
 Financování -26,87 tis. Kč 
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schvaluje plán investic a rozvoje na rok 2013 dle přílohy č. 2 tisku Z/135, 
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015 dle přílohy č. 3 tisku Z/135, 
ukládá radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína podle schváleného rozpočtu na 
rok 2013,  
svěřuje  

 radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2013  
rozpočtová opatření v rámci provozního rozpočtu do výše 500 tis. Kč 
v jednotlivém případě 

 radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření 
k veškerým průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové 
organizace 

 radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rámci 
rozpočtu investic a rozvoje v souladu se schváleným plánem investic. 

 
 
8. Zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – PROVOZ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ  
(tisk Z/136) 
 
Usn. č. Z 299/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
pověřuje Technis Kojetín, spol. s r.o., se sídlem Padlých Hrdinů 638, 752 01 Kojetín, 
IČ:64608727, zastoupený jednatelem, panem Jaroslavem Minaříkem, jednatelem 
společnosti výkonem závazku veřejné služby, kterým je Provoz letního koupaliště 
v Kojetíně, v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a 
finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby,  
schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a finančním 
příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín, Kojetín-I Město, IČ 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, 
starostou města a Technis Kojetín, spol. s.r.o., se sídlem Padlých Hrdinů 638, 752 01 
Kojetín, IČ:64608727, zastoupeným panem Jaroslavem Minaříkem, jednatelem společnosti. 
 
 
9. Návrh na změnu usnesení – oprava terminologie  
(tisk Z/137) 
 
Usn. č. Z 300/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu usnesení č. Z 100/09-11 ze dne 20.09.2011, kdy původní znění usnesení  
„schvaluje prodej pozemku p. č. 7044, ostatní plocha o výměře 573 m2, v k. ú. Kojetín, ve 
vlastnictví města Kojetína, organizaci Společenství vlastníků jednotek domu Marie 
Gardavské č. p. 800, 752 01 Kojetín I - Město, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů 
spojených s převodem nemovitosti“ se mění na: „schvaluje prodej pozemku p. č. 7044, 
ostatní plocha o výměře 573 m2, v k. ú. Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, do 
spoluvlastnictví členů Společenství vlastníků jednotek domu Marie Gardavské č. p. 800, 
752 01 Kojetín I - Město, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem 
nemovitosti.“ 
 
Usn. č. Z 301/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu usnesení č. Z 119/12-11, ze dne 13.12.2011, kdy původní znění 
usnesení „schvaluje prodej části pozemku p. č. 7095, ostatní plocha o výměře cca 225 m2, 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/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitosti včetně zpracování 
geometrického plánu.“ se mění na: „schvaluje prodej části pozemku p. č. 7095, ostatní 
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plocha, o výměře cca 225 m2, v katastrálním území Kojetín, ve vlastnictví města Kojetína, na 
listu vlastnictví č. 10001, do spoluvlastnictví členů Společenství vlastníků SVJD, 
Jiráskova 1179, 752 01 Kojetín I-Město, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s 
převodem nemovitosti včetně zpracování geometrického plánu.“ 
 
Usn. č. Z 302/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu usnesení č. Z 241/09-12, ze dne 18.09.2012, kdy původní znění 

usnesení „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.“ se mění na: „schvaluje prodej budovy bez čísla popisného na 
pozemku p.č. st.1531/5 a 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 303/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu usnesení č. Z 242/09-12, ze dne 18.09.2012, kdy původní znění 
usnesení „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.“ se mění na: „schvaluje prodej budovy bez čísla popisného na 
pozemku p.č. st.1531/4 a 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. 
 
 
10. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/138) 
 
Usn. č. Z 304/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje směnu pozemků a uzavření směnné smlouvy p.č. 3002/83, orná půda o výměře 
427m2, p.č. 3031/10, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 1824m2, p.č. 5704/139, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 40m2, p.č. 3002/89, orná půda o výměře 
1256m2, p.č. 3031/12, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 3263m2, p.č. 5704/132, 
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 92m2, p.č. 2579/24, orná půda o výměře 319m2, 
p.č. 3002/110, orná půda o výměře 1625m2, p.č. 5713/79, ostatní plocha-ostatní komunikace 
o výměře 12m2, p.č. 5715/27, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 12m2, o celkové 
výměře 8870m2, ve vlastnictví p. J.M. …, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 
203, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov,  za 
pozemky p.č. 2231/74, orná půda o výměře 1551m2, p.č. 2231/110, orná půda o výměře 
1533m2, p.č. 2231/70, orná půda o výměře 773m2  a p.č. 2388/417, orná půda o výměře 
5033m2, o  celkové výměře 8890m2 ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, za podmínky 



 

 

4 

úhrady nákladů spojených se směnou pozemků Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město (právní služby a správní poplatek při vkladu práva do KN). Převodci 
na půl uhradí daň z převodu nemovitosti.     

 
Usn. č. Z 305/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje nabytí pozemku p.č. 800/118 o výměře 131m2, který vznikl rozdělením pozemku 
p.č. 800/104, orná půda o výměře 4036m2, dle geometrického plánu, v obci Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 424, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. F.H. …, jako „prodávajícího“ do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„kupujícího, za kupní cenu 250,-Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
prodávajícím (náklady na geometrický plán, právní služby, dań z převodu nemovitosti a 
správní poplatek pro vklad práva do KN). 
 
Usn. č. Z 306/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 4949/2,  ostatní plocha– manipulační plocha o výměře  
cca 385m2 a části pozemku  p.č. 513/6, ostatní plocha– ostatní komunikace o výměře cca 
95m2,  o celkové výměře obou částí pozemků cca 480m2, vše ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín, v katastrálním území 
Kojetín, na listu vlastnictví č.10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Přerov, za kupní cenu 40 Kč/m2, za  podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícími (geometrický plán, právní služby, správní poplatek 
při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti) žadatelům p. P.Š. …., p. F.Ř. …, manž. 
M.H.S. …,  manž. A.M.P. … a M.Š. … 
 
Usn. č. Z 307/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 645/9, zahrada o výměře cca 48m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, manž. E.K.V. …, za kupní cenu 40Kč/m2, 
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími (geometrický  
plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti). 
 
Usn. č. Z 308/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 645/9, zahrada o výměře cca 60m2,   který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,  v obci Kojetín, 
v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, p. V.S. …, za kupní cenu 40Kč/m2, za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícími (geometrický  plán, 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu nemovitosti). 
 
Usn. č. Z 309/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej objektu č.p. 53, postaveného na pozemku parc. č. 158 a pozemku  
parc.č. st.158, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 358m2 a pozemku parc.č. 159, ostatní 
plocha o výměře 113m2, nacházející se v katastrální území Popůvky u Kojetína, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město (jako “převodce“) do vlastnictví manž. J.T. … a L.T. …, jako „nabyvatelům“, 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 285.000,- Kč (Dvěstěosmdesátpěttisíckorunčeských) a to 
za podmínek: 
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- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem až po zaplacení celé 
kupní ceny 

- 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. 

 
Usn. č. Z 310/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí písemnost manž. M.L.I. …, kde žádají o odprodej části pozemku p.č. 7183, 
ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 100m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,  v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu 
vlastnictví č.10001, 
nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7183, ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 
100m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v obci Kojetín, v katastrálním území Kojetín, na listu vlastnictví č.10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. 
 
 
11. OZV č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(tisk Z/139) 
 
Usn. č. Z 311/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
12. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 19/2012 
(tisk Z/145) 
 
Usn. č. Z 312/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2012 dle přílohy tisku Z/145, které zahrnuje: 

 příjmy ve výši  532,00 tis. Kč 
 výdaje ve výši  532,00 tis. Kč. 

 
 
13. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2013 
(tisk Z/140) 
 
Usn. č. Z 313/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2013, 
bere na vědomí termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2013. 
 
 
14. Výroční zprávy základních škol, mateřské školy a DDM Kojetín za školní rok 
2011/2012 
(tisk Z/141) 
 
Usn. č. Z 314/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 



 

 

6 

bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Základní školy 
Kojetín Svat. Čecha 586, Mateřské školy Kojetín, Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 
2011/2012.  

 

 
15. Návrhy jednotlivých opatření komunitního plánu 
(tisk Z/142) 
 
Usn. č. Z 315/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje návrhy opatření komunitního plánu sociálních služeb, se zapracovanými 
připomínkami, vzešlými v připomínkovacím řízení, zpracované členy Komise pro komunitní 
plánování sociálních služeb a péče o rodinu, dle jednotlivých cílových skupin, 
ukládá Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu schválená opatření 
zapracovat do 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-
2016. 

 

 
16. Statika a opravy mostů 
(tisk Z/143) 
 
Usn. č. Z 316/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o výsledku posouzení statiky a opravách mostů. 

 

17. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2012 a o přípravě investičních akcí na 
rok 2013 

(tisk Z/144) 
 
Usn. č. Z 317/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2012, 
schvaluje plán investičních akcí na rok 2013. 
 
 
18.Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
18/A. Kontrolní a finanční výbor ZM 
 
Usn. č. Z 318/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 28.11.2012 
- protokol č. 6/2012 – KV, ze dne 01.10.2012 
- protokol č. 7/2012 – KV, ze dne 28.11.2012 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.12.2012 
- protokol č. 1/2012 – FV, ze dne 09.10.2012 
- protokol č. 2/2012 – FV, ze dne 09.10.2012. 

 
 

18/B. Žádost o změnu OZV č. 2/2012 
 
Usn. č. Z 319/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí žádost pana Miloslava Plevy, majitele Restaurace Morava a jeho 
zaměstnanců, ze dne 26.11.2012, o změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zákazu 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města. 
 
 
18/C. Mailová korespondence pana Rosse Hedvicka  
 
Usn. č. Z 320/12-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí mailovou korespondenci p. R.H., ze dne 12.11.2012 k problematice 
přejmenování ulic ve městě Kojetíně. 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Eva Pěchová v.r. 
              členka ZM 
 
 
 
 
 
        Ing. Mojmír Haupt v.r. 

        člen ZM 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 11.12.2012 


