
 

 

1 

U S N E S E N Í 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. března 
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 334/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 29.01.2013 jednala osmkrát – 31.01.2013, 13.02.2013, 18.02.2013, 
27.02.2013, 11.03.2013, 13.03.2013, 15.03.2013 a 26.03.2013. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/155) 
 
Usn. č. Z 335/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21. 09. 2010, 29. 03. 
2011,  27. 03. 2012, 19. 06. 2012, 18. 09. 2012, 03. 10. 2012, 11. 12. 2012 a 18. 02. 2013. 

 
5. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012 a účetní závěrka za rok 2012 
(tisk Z/156) 
 
Usn. č. Z 336/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2012, včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2012, dle přílohy k tisku Z/156, a to bez výhrad,   
schvaluje Účetní závěrku Města Kojetína za rok 2012, dle přílohy k tisku Z/156. 
 
6. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za 
rok 2012 
(tisk Z/157) 
 
Usn. č. Z 337/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína 
a příspěvkových organizací za rok 2012, dle důvodové zprávy tisku Z/157. 
 
7. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2012 – č. 20/2012 
(tisk Z/158) 
 
Usn. č. Z 338/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2012 dle přílohy tisku Z/158, které bylo 
provedeno na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením č. Z 296/12-12. 
 
8. Nakládání s majetkem města – prodeje bytů 
(tisk Z/159) 
 
Usn. č. Z 339/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí   informaci o žádosti p. P.D. …, o prodloužení termínu splatnosti úhrady 
kupní ceny za převod bytové jednotky č.1185/7, na adrese Sladovní č.p. 1185, Kojetín, 
Kojetíně I-Městě a trvá na dodržení podmínek převodu dle Zásad prodeje bytů z vlastnictví 
Města Kojetína. 
 
Usn. č. Z 340/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje změnu čl. 5.2 Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína, schválených dne 
21.06.2011 a aktualizovaných dne 31.1.2012 tak, že v odst. 5.2.1 a 5.2.2 se vypouští slovo 
„věcné“.  
 
9. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/160) 
 
Usn. č. Z 341/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1185/2, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č, st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6183/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu  o velikosti 6183/ 173448 na pozemku p.č. st 1529, zastavěná 
plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Kojetín, Kojetín I-Město, zapsané na listech 
vlastnictví  číslo 4575 a číslo 4574, vedených u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město jako „prodávajícího“ do vlastnictví p. M.I. … jako „kupujícího“, za nabídnutou 
kupní cenu ve výši 510.000Kč,- (slovy: pětsetdesettisíckorunčeských) a za podmínky úhrady 
nákladů spojených s převodem kupujícím – právní služby a správní poplatek za vklad práva 
do KN.   
 
Usn. č. Z 342/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod pozemku p.č. 4709/9, lesní pozemek o výměře cca 14.423m2,    
v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č.10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z  vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „prodávajícího“ do vlastnictví 
p. J.S. …, jako „kupujícího“ za nabídnutou kupní cenu 151.001,-Kč a za podmínky úhrady 
nákladů spojených s převodem kupujícím – právní služby a správní poplatek za vklad práva 
do KN.   
 
Usn. č. Z 343/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1122/4, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 431m2, p.č. 1122/5, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 235m2, p.č. 1173, 
ostatní plocha o výměře 1285m2, p.č. 1174, ostatní plocha o výměře 1 114m2, p.č. 1176, 
ostatní plocha o výměře 1 063m2, p.č. 1177, ostatní plocha o výměře 784m2, p.č. 1179/3, 
ostatní plocha o výměře 196m2, p.č. 1181, ostatní plocha o výměře 413m2, p.č. 1182, ostatní 
plocha o výměře 955m2, p.č. 1183, ostatní plocha o výměře 1 117m2, p.č. 1184, ostatní 
plocha o výměře 131m2, p.č. 1186, ostatní plocha o výměře 302m2, p.č. 1187, ostatní plocha 
o výměře 1 810m2, p.č. 1188/1, ostatní plocha o výměře 660m2, p.č. 1190, ostatní plocha o 
výměře 1 425m2, p.č. 1191, ostatní plocha o výměře 9 238m2, které jsou ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše v k.ú. Uhřičice, zapsané na 
listu vlastnictví 661, vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město jako „dárce“, do vlastnictví Obce Uhřičice, Uhřičice 111, 75201 Kojetín, jako 
„obdarovaný“ za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených obdarovaným- 
právní služby, správní poplatek za vklad práva do KN, daň z převodu nemovitosti. 
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Usn. č. Z 344/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost p. J.B. …,  o koupi pozemku p.č. 211/272, orná půda o výměře 
12169m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v k.ú. Popůvky u Kojetína, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, za nabízenou cenu 
14,-Kč/m2, 
nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 211/272, orná půda o výměře 12169m2, který je ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v k.ú. Popůvky 
u Kojetína, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 

 
10. Informace o podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví Města 
Kojetína 
(tisk Z/161) 
 
Usn. č. Z 345/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci o podání žádosti o převod pozemků z vlastnictví ČR do vlastnictví 
Města Kojetína, dle důvodové zprávy k tisku Z/161. 
 
11. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2013 
(tisk Z/162) 
 
Usn. č. Z 346/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 

- poskytnutí peněžitých dotací na rok 2013 v celkové výši 1,000.000,- Kč, 
dle návrhu zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací a 
důvodové zprávy tisku Z/162 

- uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok 2013 v souladu 
s platnými Zásadami pro poskytování peněžitých dotací dle předloženého 
návrhu 

 
12. Zpráva o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v roce 2012 
(tisk Z/163) 
 
Usn. č. Z 347/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města 
Kojetína v roce 2012.  
 
13. Poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Kojetín 
(tisk Z/168) 
 
Usn. č. Z 348/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30 000 Kč Římskokatolické farnosti Kojetín, 
Komenského náměstí 48, 752 01 Kojetín, IČ 45180458, na příspěvek na opravu osvětlení 
ciferníků v severní věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. 

 
14. Výroční zpráva za rok 2012 Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizace 
(tisk Z/164) 
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Usn. č. Z 349/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace 
za rok 2012. 
 
15. Návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizace 
(tisk Z/165) 
 
Usn. č. Z 350/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvková 
organizace a to s účinností od 01.04.2013. 
 
16. Zpráva o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace za rok 2012 
(tisk Z/166) 
 
Usn. č. Z 351/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace, za rok 
2012. 
 
17. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové organizace za 
rok 2012 
(tisk Z/167) 
 
Usn. č. Z 352/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové 
organizace za rok 2012 a plán akcí Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace 
na rok 2013. 
 
18. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
18/A. Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti VaK 
 
Usn. č. Z 353/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, IČ 47674521 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 301370 a 
Statutárním městem Přerov, nám. T.G.M., Přerov, IČ 301825 a Městem Hranice, 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice, IČ 303311 a Městem Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89, 
Lipník nad Bečvou, IČ 301493 a Městem Tovačovem, Náměsstí 12, Tovačov, IČ 302082 a 
Obcí Bělotín, Bělotín 151, IČ 301019. 
 
18/B. Projednání návrhu na zbudování vlakové zastávky „Kojetín-sever“ 
 
Usn. č. Z 354/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost Kroměřížské dráhy, o.s., Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, IČ 22664823, o projednání návrhu na zbudování vlakové zastávky „Kojetín-
sever“. 
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18/D. Kontrolní výbor ZM; Finanční výbor ZM 
 
Usn. č. Z 355/03-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- protokol č. 1/2013-KV o výsledku kontroly, ze dne 26.02.2013 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 20.03.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:       MUDr. Martin Hönig  v.r. 
                           člen ZM 
 
 
 
 
 
         Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 

         člen ZM 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 26.03.2013 


