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                          U S N E S E N Í 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 29. září 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 101/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 14.07.2015 jednala pětkrát – 24.07.2015, 19.08.2015, 03.09.2015, 
16.09.2015 a 29.09.2015. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/58) 
 
Usn. č. Z 102/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 10.12.2013, 
25.03.2014, 24.06.2014, 31.03.2015 a 14.07.2015. 
 
5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-06/2015, včetně informace o 
plnění rozpočtu k 31.08.2015 
(tisk Z/59) 
 
Usn. č. Z 103/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o  hospodaření Města Kojetína za 1.pol.2015, vč. informace o stavu 
pohledávek k 30.06.2015 a  informace o plnění rozpočtu k 31.08.2014,  dle tisku Z/59, 
bere na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1.pol.2015, 
dle přílohy tisku Z/59. 
 
6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk Z/60) 
 
Usn. č. Z 104/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000,- Kč, s dobou splatnosti do 1 roku 
od poskytnutí,   
schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č.1883093339/15, mezi Českou 
spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a 
Městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/60. 
 
7. Nakládání s majetkem města – prodej bytů – aukce 3. kolo 
(tisk Z/61) 
 
Usn. č. Z 105/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1192/8, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5772/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5772/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a 
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nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, 
Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 399.000,-Kč, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového spoluvlastnictví 
nabyvatelům – ZH… - id.1/2  a JŠ… - id.1/2 a uzavření kupní smlouvy za podmínek 
uvedených v aukční vyhlášce č. 100-EA-III/15. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a 
náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
8. Návrh na poskytnutí dotace na rok 2015 Charitě Kojetín 
(tisk Z/62) 
 
Usn. č. Z 106/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2015 Charitě Kojetín ve výši 
50 000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/62, 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Charitě Kojetín dle přílohy 
tisku Z/62. 
 
9. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/63) 
 
Usn. č. Z 107/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  prodej části pozemku parc.č. st. 2624, zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 
16m2 včetně části stavebního objektu č.p. 1473, (jiná stavba, která stojí na části pozemku 
parc.č. st. 2624 a je jeho součástí) a části pozemku parc.č. 656/2, ostatní plocha-ostatní 
komunikace o výměře cca 42m2, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, v obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
p. MH…, za kupní cenu 21.000,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN a daně z nabytí nemovitosti.  
 
Usn. č. Z 108/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí nabídku p. MM…, na koupi nemovitostí areálu bývalého SOU v ul. 
Křenovské č.p. 676 v Kojetíně, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, pro budoucí využití - 
k vybudování zařízení pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou a včetně poskytování 
souvisejících služeb a neschvaluje prodej z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení.  
 
10. Poskytnutí peněžitého daru HZS Olomouckého kraje 
(tisk Z/64) 
 
Usn. č. Z 109/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ 70885940, ve výši 20.000,- Kč, na dofinancování 
nového vybavení pro Požární stanici v Kojetíně – pořízení přívěsného vozíku pro likvidaci 
úniku ropných látek.  
 
11. Změna Zakladatelské listiny společnosti TECHNIS Kojetín s r.o. 
(tisk Z/65) 
 
Usn. č. Z 110/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje změnu Zakladatelské listiny obchodní společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s.r.o., 
IČ 64608727, se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 638, PSČ 752 01 a to z důvodů zrušení 
Dozorčí rady společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s.r.o., 
schvaluje úplné znění Zakladatelské listiny obchodní společnosti TECHNIS Kojetín, spol. 
s.r.o., IČ 64608727, se sídlem Kojetín, Padlých hrdinů 638, PSČ 752 01 a to v důsledku 
zapracování výše uvedených změn do textu zakladatelské listiny.    
 
12. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
12/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 111/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zápis ze zasedání Osadního výboru Popůvky, ze dne 26.08.2015, 
odvolává paní Elišku Izsovou z funkce tajemnice Osadního výboru Popůvky, na vlastní 
žádost. 
 
12/B. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 112/09-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

 zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 23.09.2015, 

 zápis č. 4/2015- KV, o provedené kontrole (kontrola čerpání vyrovnávacího příspěvku 
na provoz koupaliště), ze dne 20.09.2015, 

 zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 16.09.2015, 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Eva Pěchová v.r. 
Ověřovatelé zápisu:                členka zastupitelstva města 
 
 
 
 
           Jaroslav Minařík v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
     
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 29. září 2015 


