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                          U S N E S E N Í 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. ledna 2016 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 134/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 15.12.2015 jednala třikrát – 28.12.2015, 13.01.2016 a 26.01.2016. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/70) 
 
Usn. č. Z 135/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od 10.12.2013 do 
15.12.2015.  
 
5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015 
(tisk Z/71) 
 
Usn. č. Z 136/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/71, 
které bylo provedeno na základě pověření vedoucí finančního odboru usnesením 
zastupitelstva č. Z 117/12-15. 
 
6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2016 
(tisk Z/72) 
 
Usn. č. Z 137/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/72, kterým se 
zapojují do rozpočtu: 

- rozpočtové výdaje ve výši  10 309 100,00 Kč 
- financování o částku ve výši  10 309 100,00 Kč 

 
7. Návrh na poskytnutí dotace na provoz sportovní haly 
(tisk Z/73) 
 
Usn. č. Z 138/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti TECHNIS Kojetín s.r.o., 
Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727 ve výši 120.000 Kč, dle důvodové zprávy a příloh 
tisku Z/73, 
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo nám.20, 752 01 Kojetín, IČ 00301370  jako „poskytovatelem“ a společností 
TECHNIS Kojetín s.r.o., Padlých Hrdinů 638, Kojetín, IČ 64608727 jako „příjemcem“, ve výši 
120.000 Kč, dle přílohy tisku Z/73. 
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8. Plány činnosti výborů ZM na rok 2016 
(tisk Z/74) 
 
Usn. č. Z 139/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje předložené plány činnosti na rok 2016 
- Kontrolního výboru ZM 
- Finančního výboru ZM 
- Osadního výboru Popůvky 
- Osadního výboru Kovalovice. 
 
9. Nakládání s majetkem města  
(tisk Z/75) 
 
Usn. č. Z 140/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření souhlasného prohlášení k pozemku p.č. 5738/6, ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 147m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 3935, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území 
Kojetín, ve kterém Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město uznává  
výlučné vlastnictví k tomuto pozemku pro „Nadaci Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého,  k podporování Arcibiskupského  kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova  
9, Olomouc jako právního nástupce Fondu Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa 
olomouckého, 
ukládá starostovi města – Ing. Jiřímu Šírkovi uzavřít a podepsat s „Nadací Doktora 
Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského  kněžského 
semináře v Olomouci“, Wurmova 9, Olomouc,  souhlasné prohlášení k pozemku p.č. 5738/6, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře  147 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 3935 
v  katastrálním území Kojetín, kterým je uznáno výlučné vlastnictví k tomuto pozemku pro 
„Nadací Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování 
Arcibiskupského  kněžského semináře  v Olomouci“, Wurmova 9, Olomouc jako právního 
nástupce Fondu Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého a zajistí vklad 
souhlasného prohlášení do katastru  nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
pracoviště Přerov, s právními účinky ke dni podání návrhu na povolení vkladu do KN. 
 
 
10. Výroční zpráva Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2014/2015 
(tisk Z/76) 
 
Usn. č. Z 141/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2014/2015.  
 
 
11. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015; 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 
Kojetína a činnost OOP ČR Kojetín za rok 2015 
(tisk Z/77) 
 
Usn. č. Z 142/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2015, 
- zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města 

Kojetína a činnost OOP ČR Kojetín za rok 2015. 
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12. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2015 
(tisk Z/78) 
 
Usn. č. Z 143/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Popůvky v roce 2015. 
 
 
13. Zpráva o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2015; Stanovy Svazku obcí 
mikroregionu Střední Haná 
(tisk Z/79) 
 
Usn. č. Z 144/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Střední Haná za rok 2015, 
schvaluje Stanovy Svazku obcí mikroregionu Střední Haná. 
 

 
14.  Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
14/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 145/01-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 14.01.2016, 
- zprávu o vyhodnocení činnosti Kontrolního výboru ZM za rok 2015, ze dne 

12.01.2016. 
   

 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
 
                                                                                                
Ověřovatelé zápisu:      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
                   členka zastupitelstva města 
 
 
 
 
 
 
          RNDr. Jitka Hálková v.r. 
                   členka zastupitelstva města  
 
     
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 26. ledna 2016 


