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U S N E S E N Í 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 
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 356/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 26.03.2013 jednala šestkrát – 10.04.2013, 22.04.2013, 15.05.2013, 
22.05.2013, 05.06.2013 a 18.06.2013. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/169) 
 
Usn. č. Z 357/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 21.09.2010, 
27.03.2012, 19.06.2012, 18.09.2012, 03.10.2012, 11.12.2012, 18.02.2013 a 26.03.2013. 

 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2013 
(tisk Z/170) 
 
Usn. č. Z 358/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/170, které 

obsahuje: 
- nové příjmy ve výši  1.438,84 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  1.438,84 tis. Kč 

 
7. Nakládání s majetkem města – prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 
(tisk Z/172) 
 
Usn. č. Z 359/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1205/3 o velikosti 3+1, která se nachází v domě č.p. 
1204, č.p. 1205 postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7357/125526 na společných částech domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku 
p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7357/125526  na pozemku p.č. st. 1534 
zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Kojetín, Kojetín I – Město, vše  zapsané 
na listech vlastnictví číslo 2730, 4609 a číslo 3563,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako“převodce“) za dohodnutou kupní cenu ve výši 
640.000,- Kč (šestsetčtyřicettisíckorunčeských)  p. L.F. …, jako „nabyvatelce“, a to za 
podmínek : 

- dohodnutá kupní cena bude uhrazena nejpozději do deseti dnů od podpisu 
kupní smlouvy oběma stranami 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 po zaplacení celé 
kupní ceny. 

 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/173) 
 
Usn. č. Z 360/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost manž. K.M.N. …, o bezúplatný převod pozemku p.č. 293/4, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2m2 a části pozemku p.č. 293/1, zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře cca 10m2, které jsou ve vlastnictví manž. K.M.N. …, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 362, vedeném  u Katastrálního úřadu  
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 293/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2m2 
a části pozemku p.č. 293/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 10m2, které jsou ve 
vlastnictví manž. K.M.N. …, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu  
vlastnictví č. 362 vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví manž. K.M.N. … jako „dárce“ do vlastnictví Města Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „obdarovaného“. Geometrický plán, 
právní služby a správní poplatek za vklad práva do KN uhradí „obdarovaný“. 
 
Usn. č. Z 361/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí nabídku p. J.H. … k odprodeji pozemku p.č. 633/42, ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 137m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný 
na listu vlastnictví č. 2032, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov,   
schvaluje převod pozemku p.č. 633/42, ostatní plocha - ostatní komunikace o  výměře 
137m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 2032, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví p. J.H. …, jako „prodávajícího“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 100,-Kč/m2, dále za 
podmínky úhrady nákladů s převodem prodávajícím, tj. právní služby a daně z převodu 
nemovitosti a kupujícím úhrady správního poplatku za vklad práva do KN. 
 
Usn. č. Z 362/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost p. O.Š. …, o koupi části pozemku p.č. 5764/1, ostatní plocha–
ostatní komunikace o výměře cca 110m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 5764/1, ostatní plocha–ostatní komunikace o výměře 
cca 110m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj,  Katastrální pracoviště Přerov, p. O. Š. 
…, za kupní cenu 100,- Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – geometrický  plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do 
KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 363/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova 1263/17, Olomouc, 
o vyjádření k možnému převodu pozemku pozemková parcela č. 39, ostatní plocha-ostatní 
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komunikace o výměře 1792m2, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na 
listu vlastnictví č. 6000, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov. 
 
Usn. č. Z 364/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Olomouc, Jeremenkova 1263/17, Olomouc, 
o sdělení k úplatnému převodu pozemku p.č. 609/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 2023m2, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 609/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 2023m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 
60000, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z důvodu veřejného zájmu, 
schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 609/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 2023m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 
60000, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,  do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město z důvodu veřejného zájmu. 
 
Usn. č. Z 365/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. st. 1539/4, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4m2, p.č. st. 1539/5, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 22m2, p.č. st. 1539/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2, p.č. st. 1539/7, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2, p.č. st. 1539/8, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 18m2 a p.č. st. 1539/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m2, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu  vlastnictví č. 716, vedeném  u Katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. J.Ř. …jako 
„dárkyně“ do vlastnictví Města Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„obdarovaného“. Právní služby a správní poplatek za vklad práva do KN uhradí 
„obdarovaný“. 
 
9. Poskytnutí peněžitých darů  
(tisk Z/174) 
 
Usn. č. Z 366/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000,- Kč Náboženské obci Církve 
československé husitské Kojetín, Husova 796, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 64989305, na 
činnost náboženské obce v roce 2013, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940, na pořízení nového 
vybavení (termokamery) pro požární stanici Kojetín, 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100.000,- Kč Obci Kly, se sídlem Záboří 375, 
Záboří, 277 41 Kly, IČ 00236918, na částečné odstranění následků ničivých povodní 
v měsíci červnu 2013. 
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10. Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města 
Kojetína na léta 2013 - 2016 
(tisk Z/175) 
 
Usn. č. Z 367/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Koncepci rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na území města 
Kojetína na léta 2013 – 2016. 
 
11. Výroční zpráva společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2012 
(tisk Z/176) 
 
Usn. č. Z 368/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2012. 
 
12. Schválení financování projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Kojetíně“ na 
rok 2014-2015 
(tisk Z/177) 
 
Usn. č. Z 369/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši až 30% způsobilých 
výdajů v letech 2014 – 2015, tj. 11.884 tis. Kč, na spolufinancování projektu, „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí v Kojetíně“ v případě, že bude dotace poskytnuta, 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků pro financování provozu v době udržitelnosti 
(2015 – 2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu. 
 
13. Zřízení přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres 
Přerov 
(tisk Z/179) 
 
Usn. č. Z 370/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
zřizuje při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov pro školní rok 
2013/2014 jednu přípravnou třídu.  
 
14. Zadání územního plánu Kojetín 
(tisk Z/180) 
 
Usn. č. Z 371/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení 
připomínkového řízení k návrhu Zadání Územního plánu Kojetína, 
schvaluje jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 
v souladu s ust. § 47 odst. 5 tohoto zákona, podle ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních 
předpisů, Zadání Územního plánu Kojetína v celém rozsahu předloženého návrhu. 
 
15. Plán kontrolní činnosti FV ZM na 2. pololetí roku 2013 
 
Usn. č. Z 372/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZM na 2. Pololetí roku 2013 dle 
důvodové zprávy tisku Z/181. 
 
16. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
16/A. Finanční výbor ZM; Kontrolní výbor ZM 
 
Usn. č. Z 373/06-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 12.06.2013 
- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 16.04.2013 
- protokol č. 3/2013-KV, ze dne 17.06.2013, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Eva Pěchová v.r. 
                                     členka ZM 
 
 
 
 
 
        František Řihošek v.r. 

         člen ZM 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 18.06.2013 


