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U S N E S E N Í 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. ledna 
2013 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 321/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 11.12.2012 jednala dvakrát – 16.01.2013 a 29.01.2013. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/145) 
 
Usn. č. Z 322/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21. 09. 2010,  29. 03. 
2011,   13. 12. 2011, 27. 03. 2012, 19. 06. 2012, 18. 09. 2012, 03. 10. 2012 a 11. 12. 2012. 
 
5. Změna rozpočtu roku 2013 – rozpočtové opatření č. 2/2013 
(tisk Z/146) 
 
Usn. č. Z 323/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 dle důvodové zprávy a přílohy tisku Z/146, které 
zahrnuje: 
- příjmy ve výši 0,00 tis. Kč 
- výdaje ve výši 2.247,20 tis. Kč 
- financování ve výši 2.247,20 tis. Kč 
 
6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/147) 
 
Usn. č. Z 324/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí sdělení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21.12.2012, kde bylo 
přijato usnesení, kterým po projednání nevyhovuje žádosti Města Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město o bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 2191, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 336m2, parc. č. st. 2192, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 810m2, parc. č. st. 2193, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598m2, parc. č. st. 
2194, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428m2, parc. č. st. 2195, zastavěná  plocha a 
nádvoří o výměře 198m2, parc. č. st. 2197, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 610m2 a 
parc. č. 373/2, ostatní plocha o výměře 7 617m2, vše v k.ú. Kojetín a obci Kojetín, 
z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany 779 
z hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Denisova 2390/3, 
Přerov, do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z 
důvodu odprodeje jiným zájemcům. 
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Usn. č. Z 325/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí sdělení manželů M. a V. O…, o odstoupení od koupi části pozemku, před 
p.č.149, parcely č. 178/1, ostatní plocha o výměře cca 200m2, která je ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v obci Kojetín III-Kovalovice, 
v k.ú. Kovalovice u Kojetína, na listu vlastnictví č. 10001, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. 
 
 
7. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 
(tisk Z/148) 
 
Usn. č. Z 326/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období let 2012 
– 2016, zpracovaný členy Komise pro komunitní plánování sociálních služeb a péče o rodinu  
 
 
8. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2012  
(tisk Z/149) 
 
Usn. č. Z 327/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci o činnosti JSDH zřizovaných Městem Kojetín v roce 2012. 
 
 
9. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě, činnost MP a PČR v roce 2012 
(tisk Z/150) 
 
Usn. č. Z 328/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

 zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 
Kojetína a činnosti OOP ČR Kojetín za rok 2012 

 zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2012. 

 

 
10. Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2012 
(tisk Z/151) 
 
Usn. č. Z 329/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2012. 
 
 
11. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM Kojetín 
(tisk Z/152) 
 
Usn. č. Z 330/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje výši odměn a dalších peněžitých plnění neuvolněným členům zastupitelstva 
města  Kojetína a členům výborů ZM,  kteří nejsou členy ZM Kojetína, s účinností od 01. 01. 
2013, ve stejném rozsahu jako v roce 2012 
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12. Plány činnosti výborů ZM na rok 2013 
(tisk Z/153) 
 
Usn. č. Z 331/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  plány činnosti výborů ZM na rok 2013: 

        Finančního výboru ZM 
        Kontrolního výboru ZM       
        Osadního výboru Kovalovice 
        Osadního výboru Popůvky 

 
13. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
13/A. Kontrolní výbor ZM 
 
Usn. č. Z 332/01-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- protokol č. 8/2012-KV o výsledku kontroly, ze dne 27.12.2012 
- zprávu o vyhodnocení činnosti KV za rok 2012 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM ze dne 15.01.2013. 

 
 
 
Ing. Jiří Šírek v. r.       Ing. Ilona Kapounová v. r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:       RNDr. Jitka Hálková v. r. 
                 členka ZM 
 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Bělka v. r. 

         člen ZM 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 29.01.2013 


