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U S N E S E N Í 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 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 /09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 18.06.2013 jednala čtyřikrát – 10.07.2013, 07.08.2013, 28.08.2013 
a 17.09.2013. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/182) 
 
Usn. č. Z 374/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení ZM Kojetína ze dne  21.09.2010, 27.03.2012, 19.06.2012, 
18.09.2012, 03.10.2012, 11.12.2012, 26.03.2013 a 18.06.2013. 

 
5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2013 
(tisk Z/183) 
 
Usn. č. Z 375/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí předloženou zprávu o  hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2013 
dle tisku Z/183. 

 
6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/184) 
 
Usn. č. Z 376/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost p. A.H. …, o koupi části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha–ostatní 
komunikace o výměře cca 50m2, 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 a projednání prodeje části výše uvedeného pozemku odkládá.  
 
Usn. č. Z 377/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informace z jednání s p. V.V. …, p. V.V. … a p. C.Ch. … k převodu 
pozemku p.č. 65/5, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 783m2, v katastrálním území 
Uhřičice a obci Uhřičice, zapsaný na listu  vlastnictví č. 194, vedeném  u Katastrálního úřadu  
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
schvaluje uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. 65/5, ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 783m2, v katastrálním území Uhřičice a obci Uhřičice, zapsané 
na listu vlastnictví č. 194 vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, z vlastnictví manž. C.M.Ch. … jako „dárců“ 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“. 
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Usn. č. Z 378/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí nabídku p. O.S. … k prodeji rodinného domu č.p. 152 na pozemku p.č. st. 
499/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 482m2 a pozemku p.č. 536/1, zahrada o výměře 
871m2, které jsou ve vlastnictví p. O.S. …, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1447, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, 
neschvaluje převod domu č.p. 152 na pozemku p.č. st. 499/1, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 482m2 a pozemku p.č. 536/1, zahrada o výměře 871m2, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1447, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví O.S. … do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město.      
 
Usn. č. Z 379/09-13 
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. 603/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 7700m2, 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. 603/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 7700m2, 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. 603/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře 7700m2, 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 380/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
mění usnesení č. Z 54/03-11 ze dne 29.03. 2011 na schvaluje úplatný převod pozemku p. 
č.199/9, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 77m2, 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. 
 
Usn. č. Z 381/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí žádost p. H.S. …, p. J.K. …, manž. F.M.H. …, manž. Z.J.H. …, manž.  M. 
D.S. … a p. J.V. …, o odkoupení pozemků, na kterých jsou postaveny garáže –stavby bez 
č.p. na ulici Nová 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, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
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Kojetín I-Město, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov. 
 
Usn. č. Z 382/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/4, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 4m2, 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, p. H.S. 
…, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti.  
 
Usn. č. Z 383/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/5, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 22m2, 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, p. J. K. 
…, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti.  
 
Usn. č. Z 384/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/6, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 18m2, 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, manž.  
F.M.H. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a 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 385/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/7, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 18m2, 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,  manž.  
Z.J.H. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a 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 386/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/8, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 18m2, 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, manž. 
M.D.S. …, za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícími – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň 
z převodu nemovitosti.  
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Usn. č. Z 387/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. st. 1539/9, zastavěná plocha a    nádvoří o 
výměře 16m2, 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, p. J.V. …, 
za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN, daň z převodu 
nemovitosti.  
 
7. Nakládání s majetkem města – část 2 
(tisk Z/185) 
 
Usn. č. Z 388/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1185/7, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 
1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6779/173448 na společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku 
p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6779/173448 na pozemku p.č. st. 1529 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako “převodce“) do vlastnictví P.D. …, která je 
v současné době nájemkyní bytu, jako „nabyvatelce“, za cenu  577.550,- Kč, 
schvaluje udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína - čl. 5.2.. 
Jelikož kupující nebylo při prodeji poskytnuto žádné cenové zvýhodnění, nebude 
požadováno zřízení předkupního práva k předmětu převodu ve prospěch Města Kojetína.“ 
 
Usn. č. Z 389/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod nemovitosti - stavby bez č.p. postavené na pozemku p.č. st.1635/1, 
včetně pozemku p.č. st.1635/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, nacházející se 
v katastrálním území Kojetín, Kojetín I – Město, vše  zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město (jako “převodce“) do vlastnictví p. 
M.H. …, jako „nabyvatele“, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, dle přílohy k tisku 
Z/185. 
 
8. Záměr prodeje bytů – 1205/4, 1205/7, 1205/9, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 
(tisk Z/186) 
 
Usn. č. Z 390/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1205/4, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5444/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve 
výši dle znaleckého posudku a úhrady veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1205/4.  
 
Usn. č. Z 391/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5437/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve 
výši dle znaleckého posudku a úhrady veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní , jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 
č.1205/7. 
 
Usn. č. Z 392/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1205/9, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5644/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve 
výši dle znaleckého posudku a úhrady veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy , jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1205/9. 
 
Usn. č. Z 393/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7957/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve 
výši dle znaleckého posudku a úhrady veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1204/3. 
 
Usn. č. Z 394/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1204/5, která se nachází v domě 
č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5791/125526 na společných částech domu s č.p. 
1204,1205, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5791/125526  na pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech 
vlastnictví číslo 2730, 3563 a číslo 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve 
výši dle znaleckého posudku a úhrady veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující 
přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové 
jednotky č.1204/5. 
 
Usn. č. Z 395/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.1192/2, která se nachází v domě 
č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 6241/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na 
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pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6241/96710 na pozemku p.č. st. 
254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567 a 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve výši dle znaleckého posudku a úhrady 
veškerých nákladů s převodem souvisejících. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající 
z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky č.1192/2.  
 
Usn. č. Z 396/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě 
č.p. 907, Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 7528/74669 na společných částech domu s č.p. 907, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 
1170 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376 a 3651, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za cenu ve výši dle znaleckého posudku a úhrady 
veškerých nákladů s převodem  m bytové jednotky č.907/9. 
 
9. Návrh na poskytnutí dodatečných peněžitých dotací na rok 2013 
(tisk Z/188) 
 
Usn. č. Z 397/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí dodatečných peněžitých dotací na rok 2013 v celkové výši 95.000,- Kč 
dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/188, 
schvaluje uzavření smluv o poskytnutí peněžitých dotací na rok 2013 v souladu  s platnými 
Zásadami pro poskytování peněžitých dotací dle předloženého návrhu. 
 
10. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje – pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky 
(tisk Z/189) 
 
Usn. č. Z 398/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje návrh přijetí investičního příspěvku na částečnou úhradu výdajů na zajištění 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín, 
schvaluje spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu 
Olomouckého kraje, 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku mezi Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, zastoupeným Ing.Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing.Jiřím Šírkem, 
starostou.  
 
11. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2013 
(tisk Z/187) 
 
Usn. č. Z 399/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2013 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/187, 
které obsahuje: 

 nové příjmy ve výši  1.308,31 tis. Kč 

             snížení výdajů ve výši       -9,00 tis. Kč 

 financování ve výši            -1.317,31 tis. Kč 
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12. Smlouva o spolupráci na přípravě cyklistické stezky 
(tisk Z/190) 
 
Usn. č. Z 400/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městy a obcemi Kojetín, Uhřičice, Lobodice a Tovačov 
na přípravě cyklistické stezky s pracovním názvem „Arcibiskupská cyklostezka“ – Kojetín, 
Uhřičice, Lobodice, Tovačov uzavřenou mezi Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo 
náměstí 20, 752 01 Kojetín, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem, starostou; Obcí Uhřičice, se 
sídlem Uhřičice 111, 752 01 Kojetín, zastoupenou Mgr. Jannisem Isakidisem, starostou; 
Obcí Lobodice, se sídlem Lobodice 39, 751 01 Lobodice, zastoupenou Ing. Stanislavem 
Hlavinkou, starostou a Městem Tovačovem, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, 
zastoupeným Mgr. Bc. Leonem Bouchalem, starostou. 
 
13. Schválení financování projektu „Renovace učeben přírodovědných předmětů 
Základní školy náměstí Míru 83, Kojetín“ 
(tisk Z/191) 
 
Usn. č. Z 401/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje financování projektu Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní školy, 
náměstí Míru 83, Kojetín, vedeného pod registračním číslem CZ.1.12/2.2.00/41.02032, a to 
v letech 2014 – 2015 - celkové výdaje projektu činí 2.862.338,65 Kč. Na financování bude 
poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 70% až 
85%, výdaje ve výši max. 30% budou uhrazeny z rozpočtu města, 
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši  max. 2.862.338,65 Kč z rozpočtu 
města v roce 2014, z toho 2.003.637,05-Kč na předfinancování projektu (min. 70 % nákladů-
bude kryto dotací) a částky ve výši  858. 701,60 Kč na financování projektu (max. 30% 
nákladů -bude hrazeno z rozpočtu města), 
souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši min. 2.100.000,- Kč/rok  z rozpočtu 
města na spolufinancování provozních výdajů Základní školy, náměstí Míru 83, Kojetín, p.o. , 
a to po dobu realizace projektu Renovace učeben přírodovědných předmětů Základní 
školy, náměstí Míru 83, Kojetín (v roce 2014 a 2015) a po dobu udržitelnosti projektu (v 
letech 2016-2020) . 
 
14.  Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
14/A. Kontrolní výbor ZM, Finanční výbor ZM 
 
Usn. č. Z 402/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Kontrolního výboru ZM, ze dne 04.09.2013 
- protokol č. 4/2013-KV, ze dne 07.08.2013 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 11.09.2013. 

 
14/B. Fyzická revitalizace území - rekonstrukce Masarykova náměstí v Kojetíně 
 
Usn. č. Z 403/09-13 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje vyčlenění spolufinancování ve výši 30% celkových způsobilých výdajů a 100% 
nezpůsobilých výdajů projektu, tj. 11 884 tis. Kč z rozpočtu města pro rok 2014“ a „vyčlenění 
prostředků pro financování provozu ve zkušebním provozu a době udržitelnosti (2014 – 
2020) a to ve výši dle zpracované finanční a ekonomické analýzy projektu, konkrétně je to 
171,8 tis. Kč ročně, 
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schvaluje vyčlenění nezbytných prostředků z rozpočtu města pro rok 2014 
k předfinancování akce a to nejméně ve výši odpovídající rozdílu celkových výdajů projektu a 
dotace proplácené až do ukončení fyzické realizace projektu v souladu s průběhem 
financování ROP. Konkrétně se jedná o částku 40,5% celkových způsobilých výdajů projektu 
a 100% veškerých nezpůsobilých výdajů, ve finančním vyjádření je to 14 972 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města        místostarostka města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Květoslava Švédová v.r.
                          členka ZM 
 
 
 
 
 
 
         Jindřich Bureš v.r. 

         člen ZM 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 17.09.2013 


