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                          U S N E S E N Í 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 15. prosince 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 113/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 29.09.2015 jednala pětkrát – 14.10.2015, 23.10.2015, 11.11.2015, 
02.12.2015 a 15.12.2015. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/58) 
 
Usn. č. Z 114/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od 10.12.2013 do 
15.12.2015.  
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 16/2015 
(tisk Z/59) 
 
Usn. č. Z 115/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/59, kterým 

se zapojují do rozpočtu: 

 nové příjmy ve výši 3 317,89 tis. Kč 

 nové výdaje ve výši 3 317,89 tis. Kč 
 
6. Návrh rozpočtu Města Kojetína na rok 2016 
(tisk Z/60) 
 
Usn. č. Z 116/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočet města Kojetína na rok 2016 dle přílohy č. 1 tisku Z/60, který obsahuje: 

   příjmy ve výši 92.700,83 tis. Kč 
 výdaje ve výši 90.137,73 tis. Kč 
 financování -2.563,10 tis. Kč 
schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 dle přílohy č. 2 tisku Z/60, 
ukládá  radě města zabezpečit hospodaření Města Kojetína v roce 2016 podle schváleného 
rozpočtu,  
svěřuje radě města pravomoc schvalovat a provádět v průběhu roku 2016 změny 
schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci jednoho 
závazného ukazatele a dále schvalovat a provádět rozpočtová opatření k veškerým 
průtokovým transferům určeným pro zřízené příspěvkové organizace, 
stanovuje závazné ukazatele hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2016 
dle přílohy č. 3 tisku Z/60, 
ukládá ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit dodržení stanovených 
závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016. 
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7. Změna rozpočtu města – poslední rozpočtové opatření roku 2015 
(tisk Z/61) 
 
Usn. č. Z 117/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
souhlasí s provedením posledního rozpočtového opatření, týkajícího se roku 2015, dle 
důvodové zprávy tisku Z/61, 
pověřuje vedoucí finančního odboru provedením posledního rozpočtového opatření v roce 
2015.  
 
8. Vyhodnocení provozu letního koupaliště za rok 2015 
(tisk Z/62) 
 
Usn. č. Z 118/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci o vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2015  dle přílohy tisku 
Z/62, 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 236.737,-Kč společnosti Technis Kojetín 
s.r.o., Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727, za  účelem kompenzace nákladů 
vynaložených k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - „Provoz letního 
koupaliště“ v roce 2015,  zajišťovaných na základě  Smlouvy o zajištění služeb obecného 
hospodářského zájmu a  finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné 
služby, ze dne 12.12.2012 a  Dodatku č 2.,   
schvaluje uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o zajištění služeb obecného hospodářského 
zájmu a finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby dle přílohy 
k tisku Z/62. 
 
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
(tisk Z/63) 
 
Usn. č. Z 119/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
10. Nakládání s majetkem města – prodej bytů – aukce 4. kolo 
(tisk Z/64) 
 
Usn. č. Z 120/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1185/13, 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 6877/173448 na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na 
pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6877/173448 na pozemku p.č. 
st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
495.000,- Kč, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
do vlastnictví  ZL … a uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce 
č. 94-EA-IV/15. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem 
do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 121/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje převod bytové jednotky č.1186/17, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6094/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 6094/124771 na pozemku p.č. st.1530 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 422.000,- Kč, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví JH … a 
uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 97-EA-IV/15. Kupující 
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 122/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1186/19, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6102/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. st.1530 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 6102/124771 na pozemku p.č. st.1530 zastavěná 
plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 422.000,- Kč, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví  FS … a 
uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 98-EA-IV/15. Kupující 
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 123/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1192/7, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5799/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5799/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, 
Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 399.000,-Kč, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví KJ … a uzavření 
kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 99-EA-IV/15. Kupující hradí daň 
z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 124/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1192/14, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6363/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6363/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, 
Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 354.000,- Kč, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví EŠ … a uzavření 
kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 101-EA-IV/15. Kupující hradí 
daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 125/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1192/15, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5813/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st.254 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5813/96710 na pozemku p.č. st.254 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, katastrální území Kojetín, 
KojetínI – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 399.000,- Kč, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví EV … a uzavření 
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kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 102-EA-IV/15. Kupující hradí 
daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
Usn. č. Z 126/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 399.000,- Kč, z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví EK … a uzavření 
kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 112-EA-IV/15. Kupující hradí 
daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
Kupující přebírá práva a závazky vyplývající z nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytové jednotky 1192/16. 
 
11. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/65) 
 
Usn. č. Z 127/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje směnu pozemků  

 p.č. 3002/84, orná půda o výměře 405m2,  

 p.č. 3002/83, orná půda o výměře 427m2,  

 p.č. 3002/82, orná půda o výměře 3.281m2,  

 p.č. 3002/78, orná půda o výměře 4m2,  

 p.č. 3002/79, orná půda o výměře 151m2,  

 p.č. 3002/77, orná půda o výměře 21.547m2,  

 p.č. 3002/57, orná půda o výměře 1.590m2,  

 p.č. 3002/76, orná půda o výměře 5.515m2,  

 p.č. 3002/75, orná půda o výměře 16.719m2,  

 p.č. 3002/56, orná půda o výměře 1.391m2,  

 p.č. 3002/54, orná půda o výměře 2.421m2,  

 p.č. 2061/1, orná půda o výměře 22.064m2,  

 p.č. 2231/14, orná půda o výměře 4.884m2, 

 p.č. 2061/85, orná půda o výměře 669m2,  

 p.č. 2061/102, orná půda o výměře 331m2,  

 p.č. 2061/104, orná půda o výměře 391m2, 

 p.č. 2062/8, orná půda o výměře 24.945m2,  

 p.č. 2062/34, orná půda o výměře 2.446m2,  

 p.č. 2231/90, orná půda o výměře 2.385m2, 

 p.č. 2231/132, orná půda o výměře 463m2,  

 p.č. 2388/14, orná půda o výměře 722m2,  

 p.č. 2388/87, orná půda o výměře 1.107m2,  

 p.č. 2389/1, orná půda o výměře 429m2,  

 p.č. 2389/9, orná půda o výměře 934m2,  

 p.č. 2389/33, orná půda o výměře 1.723m2,  

 p.č. 2555/45, orná půda o výměře 6.694m2,  

 p.č. 2555/118, orná půda o výměře 1.909m2, 

 p.č. 2579/60, orná půda o výměře 10.178m2, 

 p.č. 2579/95, orná půda o výměře 1.400m2,  

 p.č. 3002/110, orná půda o výměře 1.625m2,  
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 p.č. 3184/24, orná půda o výměře 861m2,  

 p.č. 3184/37, orná půda o výměře 5.651m2,  

 p.č. 3184/79, orná půda o výměře 1.331m2, 

 p.č. 3184/225, orná půda o výměře 9.909m2, 

 p.č. 3453/206, orná půda o výměře 3.597m2, 

 p.č. 3453/226, orná půda o výměře 7.429m2,  

 p.č. 3453/402, orná půda o výměře 1.530m2,  

 p.č. 3453/466, orná půda o výměře 1.849m2, 

 p.č. 3453/480, orná půda o výměře 4.520m2, 

 p.č. 3455/165, orná půda o výměře 5.220m2,  
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj,                         
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,  

za pozemky : 

 p.č. st. 1636/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754m2, 

 p.č. 656/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 2.228m2,  

 p.č. 5741/5, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.000m2,  

 p.č. 655, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře 423m2,  

 p.č. 5740, trvalý travní porost o výměře 208m2,  

 p.č. 652, orná půda o výměře 208m2,  

 p.č. 653, orná půda o výměře 379m2,  

 p.č. 654, zahrada o výměře 574m2,  

 p.č. 656/4, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 16m2,   

 p.č. 6334/11, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 386m2,  

 p.č. 4448/3, trvalý travní porost o výměře 610m2,  

 p.č. 6334/9, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 883m2,  

 p.č. 6334/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 210m2,  

 p.č. 4412/58, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 234m2,  

 p.č. 4412/59, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 504m2,  

 p.č. 4427/3, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 186m2,   

 p.č. 4427/22, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 82m2,  

 p.č. 4427/19, trvalý travní porost o výměře 55m2,  

 p.č. 4427/18, trvalý travní porost o výměře 117m2,   

 p.č. 4427/20, trvalý travní porost o výměře 8m2,  

 p.č. 4452/2, vodní plocha–rybník o výměře 4.326m2,  

 p.č. 4451/10, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 279m2,  

 p.č. 4452/1, vodní plocha–rybník o výměře 83.683m2, 

 p.č. 4451/2, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1.308m2,  

 p.č. 4453/1, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 4.425m2,  

 p.č. 4451/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 743m2,  

 p.č. 4448/4, trvalý travní porost o výměře 1.490m2,  

 p.č. 4454, trvalý travní porost o výměře 4.437m2,  

 p.č. 4455/2, trvalý travní porost o výměře 1.754m2,  

 p.č. 4455/1, trvalý travní porost o výměře 1.295m2,  

 p.č. 4453/2, trvalý travní porost o výměře 770m2,  

 p.č. 4425, trvalý travní porost o výměře 2.712m2,  
zapsané na listu vlastnictví č. 2637 a 

 p.č. 5738/6, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 147m2,  
zapsaná na listu vlastnictví č. 3935,  
vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, vše 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve vlastnictví (pozemek p.č. 5738/6 
v duplicitním vlastnictví) „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého,  
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k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“ Wurmova 9,  
Olomouc,  za podmínky úhrady nákladů spojených se směnou pozemků (právní služby a 
správní poplatek při vkladu práva do KN) Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město. 

   
Usn. č. Z 128/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí odstoupení p. MD …, od koupi pozemku p.č. st. 1429/4, včetně stavby 
budovy s č.p. 1472 a nabídku p. Karla Zapletala, Tržní náměstí 613, Kojetín, Kojetín I-Město, 
na koupi pozemku p.č. st. 1429/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100m2, včetně 
stavby budovy s č.p. 1472, jiná stavba, která stojí na pozemku p.č. st. 1429/4 a je jeho 
součástí, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území Kojetín, 
ruší usnesení Z 89/07-15 ze dne 14.07.2015, 
schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1429/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100m2, 
včetně stavby budovy s č.p. 1472, jiná stavba, která stojí na pozemku p.č. st. 1429/4 a je 
jeho součástí, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  p. KZ …,  za kupní 
cenu 184.000,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
prodávajícím – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti a za podmínky využití budovy pro nehlučný provoz.  
 
12. Termínový a obsahový plán jednání ZM na rok 2016 
(tisk R/66) 
 
Usn. č. Z 129/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje termínový a obsahový plán jednání Zastupitelstva města Kojetína na rok 2016, 
bere na vědomí termínový a obsahový plán jednání Rady města Kojetína na rok 2016. 
 
13. Výroční zprávy základních škol a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2014/2015 
(tisk R/67) 
 
Usn. č. Z 130/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí výroční zprávy Základní školy Kojetín náměstí Míru 83, Základní školy 
Kojetín Svatopluka Čecha 586 a Mateřské školy Kojetín za školní rok 2014/2015. 
 
14. Zpráva o realizaci investičních akcí v roce 2015 
(tisk R/68) 
 
Usn. č. Z 131/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí Města Kojetína v roce 2015. 
 
15. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 
(tisk Z/69) 
 
Usn. č. Z 132/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města na roky 2016-2018 dle 
přílohy tisku Z/69. 
 
16. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
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16/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 133/12-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 02.12.2015, 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 02.12.2015, 
- zápis č. 5/2015-KV, o provedené kontrole - čerpání finančních prostředků a 

průběžné plnění závazných ukazatelů MěKS Kojetín, ze dne 06.11.2015, 
- zápis č. 6/2015-KV, o provedené kontrole – plnění smlouvy o dodávce tepelné 

energie mezi Městem Kojetínem a společností TECHNIS Kojetín s r.o., ze dne 
10.12.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ing. Jaroslav Bělka v.r. 
Ověřovatelé zápisu:                člen zastupitelstva města 
 
 
 
 
 
           Ing. Leoš Ptáček v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
     
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 15. prosince 2015 


