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                          U S N E S E N Í 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 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 53/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 27.01.2014 jednala čtyřikrát – 11. 02. 2015, 12.03.2015, 
18.03.2015 a 31.03.2015.  
 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/32) 
 
Usn. č. Z 54/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne  10.12.2013, 
25.03.2014, 24.06.2014, 16.12.2014 a 27.01.2015. 

 

 
5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 
(tisk Z/33) 
 
Usn. č. Z 55/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 20/2014 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/33, 
které bylo provedeno na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením č. Z 30/12-
14. 
 
 
6. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za 
rok 2014 
(tisk Z/34) 
 
Usn. č. Z 56/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města 
Kojetína a příspěvkových organizací za rok 2014, dle důvodové zprávy.  
 
 
7. Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 
(tisk Z/35) 
 
Usn. č. Z 57/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Závěrečný účet Města Kojetína za rok 2014, včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2014, dle přílohy tisku Z/35, a to bez výhrad, 
schvaluje účetní závěrku Města Kojetína za rok 2014 dle přílohy tisku Z/35, a to bez výhrad, 
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schvaluje příděly do fondů příspěvkových organizací z vykázaného výsledku jejich 
hospodaření za rok 2014 dle návrhů uvedených v důvodové zprávě a příloze tisku Z/35. 
 
 
8. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/36) 
Usn. č. Z 58/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 20/60 pozemků p.č. 372/2, ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m2 a p.č. 4451/7, ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 12m2,  vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 2626, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. VH …, jako „prodávajícího“ do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 
20.000,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, tj. 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 59/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 20/60 pozemků p.č. 372/2, ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1448m2 a p.č. 4451/7, ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 12m2,  vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 2626, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. VH …, jako „prodávajícího“ do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 
20.000,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím, tj. 
právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 60/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/573/2015-OOLR, pozemkové parcely č. 211/1, 
ostatní plocha - jiná plocha o výměře 12.291m2, zapsané na listu vlastnictví 60000, pro 
katastrální území a obec Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, včetně zavazujících a omezujících 
podmínek a sankčních ujednání, ve smlouvě uvedených v čl. IV a zřízení věcného práva 
uvedeného v čl. V, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ do vlastnictví Města 
Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „nabyvatel“.             
 
Usn. č. Z 61/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje, že Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, nese  
poplatkovou povinnost spojenou se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/573/2015-OOLR, pozemkové 
parcely p.č. 211/1, ostatní plocha – jiná  plocha, v katastrálním území Kojetín. 

           
Usn. č. Z 62/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
neschvaluje prodej části pozemku p.č. 306/7, ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře cca 95m2, který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území Kovalovice u Kojetína a obci Kojetín III-Kovalovice, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov. 
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Usn. č. Z 63/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
neschvaluje prodej části pozemku p.č. 603/11, ostatní plocha – ostatní komunikace, o 
výměře cca 132m2, 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. 
 
 
9. Návrh na prodej bytů formou veřejné dobrovolné dražby 
(tisk Z/37)  
 
Usn. č. Z 64/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej bytové jednotky č.1191/13, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, 
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6001/173448 na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na 
pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6001/173448 na pozemku p.č. 
st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude realizován formou veřejné 
dobrovolné dražby za podmínek uvedených v dražební vyhlášce a ve smlouvě o provedení 
dražby, která je přílohou tisku Z/37. Výše nejnižšího podání bude činit částku 422.000,- Kč, 
dražební jistina 50.000,-Kč, minimální příhoz 5.000,-Kč. Kupující přebírá práva a závazky 
vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 1191/13, 
 
schvaluje prodej bytové jednotky č.1192/16, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5732/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5732/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, 
Kojetín I – Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby za podmínek 
uvedených v dražební vyhlášce a ve smlouvě o provedení dražby, která je přílohou tisku 
Z/37. Výše nejnižšího podání bude činit částku 399.000,- Kč, dražební jistina 50.000,-Kč, 
minimální příhoz 5.000,-Kč. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní 
smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 1192/16, 
 
schvaluje prodej 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, 3651, katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude realizován formou veřejné dobrovolné dražby za 
podmínek uvedených v dražební vyhlášce a ve smlouvě o provedení dražby, která je 
přílohou tisku Z/37. Výše nejnižšího podání bude činit částku 400.000,- Kč, dražební jistina 
50.000,-Kč, minimální příhoz 5.000,-Kč. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající 
z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem bytové jednotky 907/9, 
 
Usn. č. Z 65/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení dražby dobrovolné mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, IČ 00301370, Kojetín, Kojetín I-Město jako „navrhovatelem“ a 
Dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01,  IČ 
26275953 jako „dražebníkem“, dle přílohy k tisku Z/37. 
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10. Návrh na prodej „cholerovských rybníků“ formou veřejné dobrovolné dražby 
(tisk Z/38) 
 
Usn. č. Z 66/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemků p.č. 3726/8, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 73m2, p.č. 
3726/15, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 28m2, p.č. 3726/12, ostatní plocha - jiná 
plocha o výměře 2.001m2, p.č. 3726/14, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 904m2, p.č. 
3726/19, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 60m2, p.č. 3726/11, ostatní plocha - jiná 
plocha o výměře 357m2, p.č. 3729/2, vodní plocha – rybník o výměře  11.025m2, p.č. 3729/1, 
vodní plocha – rybník o výměře 1.328m2, p.č. 3726/9, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 
1.068m2, p.č. 3726/2, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 439m2, p.č. 3726/16, ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 6m2, p.č. 3729/4, vodní plocha – rybník o výměře 11m2, p.č. 
3709/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 68m2, p.č. 3709/7, ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 30m2, p.č. 3709/6, ostatní plocha - ostatní komunikace o 
výměře 253m2, p.č. 3729/3, vodní plocha – rybník o výměře 1.257m2, p.č. 3726/10, ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 469m2, p.č. 3709/2, ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 216m2, p.č. 3616/7, vodní plocha – rybník o výměře 34m2, p.č. 3677/1, ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 59m2, p.č. 3616/6, vodní plocha – rybník o výměře 
14m2, p.č. 3616/30, vodní plocha – rybník o výměře 60m2, p.č. 3699/13, ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 77m2, p.č. 3699/12, ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 16m2, p.č. 3677/10, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112m2, p.č. 
3616/28, vodní plocha – rybník o výměře 201m2, p.č. 3613/20, ostatní plocha - jiná plocha o 
výměře 43m2, p.č. 3616/1, vodní plocha – rybník o výměře 845m2, p.č. 3616/19, vodní 
plocha – rybník o výměře 31m2, p.č. 3613/1, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 357m2, 
p.č. 3613/5, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.261m2, p.č. 3616/2, vodní plocha – 
rybník o výměře 4.294m2, p.č. 3616/4, vodní plocha – rybník o výměře 516m2, p.č. 3616/3, 
vodní plocha – rybník o výměře 6.742m2, p.č. 3613/6, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 
13m2, p.č. 3616/27, vodní plocha – rybník o výměře 131m2, p.č. 3618/6, ostatní plocha - jiná 
plocha o výměře 29m2, p.č. 3618/4, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 29m2, p.č. 3618/5, 
ostatní plocha - jiná plocha o výměře 78m2, p.č. 3618/1, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 
384m2, p.č. 3618/2, ostatní plocha - jiná plocha o výměře 365m2, p.č. 3453/547, orná půda o 
výměře 479m2, p.č. 3453/546, orná půda o výměře 11m2, p.č. 3453/64, orná půda o výměře 
165m2, p.č. 3453/93, orná půda o výměře 249m2, p.č. 3453/548, orná půda o výměře 30m2, 
p.č. 3453/265, orná půda o výměře 97m2, p.č. 5713/14, ostatní plocha - ostatní komunikace 
o výměře 2m2 a části pozemku p.č. 5713/85, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
cca 190m2 , nacházející se v katastrální území Kojetín a obci Kojetín, které jsou zapsány na 
listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov. Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemních smluv ze dne 29.09.1996 a 
02.05.2001, jejichž předmětem je nájem cholerovských rybníků. Prodej bude realizován 
formou veřejné dobrovolné dražby za podmínek uvedených v dražební vyhlášce č.738 a ve 
smlouvě o provedení dražby, která je přílohou tisku Z/38. Výše nejnižšího podání bude činit 
částku 2 000 000,- Kč, dražební jistina 400.000,-Kč, minimální příhoz 10.000,-Kč.  
 
Usn. č. Z 67/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení dražby dobrovolné mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, IČ 00301370, Kojetín, Kojetín I-Město jako „navrhovatelem“ a 
Dražební společností MORAVA s.r.o., se sídlem Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01,  IČ 
26275953 jako „dražebníkem“, dle přílohy k tisku Z/38. 
 

 

11. Návrh na zrušení Zásad pro poskytování peněžitých dotací a návrh na schválení 
nových vzorů tiskopisů pro poskytování dotací od roku 2015 
(tisk Z/39) 
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Usn. č. Z 68/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje zrušení dosud platných Zásad pro poskytování peněžitých dotací od 21. 2. 2015 
dle důvodové zprávy tisku Z/39, 
schvaluje nové vzory tiskopisů pro poskytování dotací Městem Kojetín platných od 1. 4. 
2015 dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/39. 
 
 
12. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2015 
(tisk Z/40) 
 
Usn. č. Z 69/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí dotací na rok 2015 v celkové výši 1,280.000,- Kč, dle návrhu 
zpracovaného komisí RM pro poskytování peněžitých dotací, doplněného  Radou města 
usnesením č. R 209/03-15 dle důvodové zprávy a přílohy tisku Z/40, 
schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na rok 2015 dle schváleného 
návrhu a důvodové zprávy tisku Z/40. 

 

 
13. Poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje, Požární stanici Kojetín 
(tisk R/41) 
 
Usn. č. Z 70/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 30.000,- Kč jako příspěvek na 
vybavení jednotky Požární stanice Kojetín – pořízení přívěsu pro likvidaci úniku ropných 
látek z vodní hladiny, 
schvaluje návrh Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ:00301370, zastoupeným starostou Ing. Jiřím Šírkem a 
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 
IČ: 70885940, zastoupeným ředitelem plk. Ing. Karlem Koláříkem, na poskytnutí peněžitého 
daru na pořízení přívěsu pro likvidaci úniku ropných látek z vodní hladiny pro Požární stanici 
Kojetín. 
 
 

14. Výroční zprávy příspěvkových organizací – MěKS, CSS a ŠJ Kojetín za rok 2014 
(tisk Z/42) 
 
Usn. č. Z 71/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

 Výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2014, 

 Výroční zprávu za rok 2014 Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace, 

 Zprávu o činnosti za rok 2014 Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace. 
 
 
15. Návrh dodatku č. 6 zřizovací listiny CSS Kojetín, příspěvkové organizace 
(tisk Z/43) 
 
Usn. č. Z 72/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje Dodatek č. 6 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové 
organizace, s účinností od 01.04.2015. 
 
 
16. Zpráva o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v roce 2014 
(tisk Z/44) 
 
Usn. č. Z 73/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku Města 
Kojetína v roce 2014.  
 
 
17. Program rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 
(tisk Z/45) 
 
Usn. č. Z 74/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
odkládá projednání Programu rozvoje města Kojetína na období let 2015 – 2018 na jednání 
zastupitelstva města 06/2015. 
 
 
18. Zpráva o průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
Kojetíně 
(tisk Z/46) 
 
Usn. č. Z 75/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o realizaci opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve 
městě Kojetíně na období let 2012-2016,  
schvaluje návrh změny 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kojetíně na období 
let 2012-2016 – zařazení terénní formy odlehčovací služby Charity Kojetín. 
 

 
19. Delegování zástupce Města Kojetína v orgánech společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a.s. 
(tisk Z/47) 
 
Usn. č. Z 76/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
deleguje Ing. Jiřího Šírka, jako zástupce Města Kojetína, k aktivní účasti na valné hromadě 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., konané dne 15. 05. 2015, 
deleguje Ing. Jiřího Šírka, jako zástupce Města Kojetína, do dozorčí rady společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 
 
20. Změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev – stanovení výše odměn 
neuvolněným členům ZM Kojetína 
(tisk Z/48) 
 
Usn. č. Z 77/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere ně vědomí změnu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování za výkon funkce členů 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 
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21. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
21/A. Zápis ze zasedání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 78/03-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

 zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 18.03.2015, 

 zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 18.03.2015, 

 zápis č. 1/2015-KV o provedené kontrole, ze dne 16.02.2015, 

 zápis ze zasedání Osadního výboru Popůvky, ze dne 23.01.2015, 

 zápis z veřejného setkání se zástupci Města Kojetína a ze zasedání Osadního výboru 
Popůvky, ze dne 29.01.2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek  v.r.         Miloslav Oulehla v.r. 
  starosta města          místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Leoš Ptáček v.r. 
Ověřovatelé zápisu:                 člen zastupitelstva města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Roman Matějka v.r. 
        člen zastupitelstva města 
     
 
 
 
 
          
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 31. března 2015 


