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                          U S N E S E N Í 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. června 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 165/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 29.03.2016 jednala čtyřikrát – 20.04.2016, 18.05.2016, 08.06.2016 
a 28.06.2016. 
 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/96) 
 
Usn. č. Z 166/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od 10.12.2013 do 
28.06.2016.  
 
 
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 10/2016 
(tisk Z/97) 
 
Usn. č. Z 167/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/97, kterým 
se zapojují do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 6 030,40 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 6 030,40 tis. Kč 

 
6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/98) 
 
Usn. č. Z 168/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí daru pozemku id. ½ parc. č. 7019, zahrada o výměře 186m2 a pozemku 
id. ½ parc. č. 7211 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 599m2, v katastrálním území 
Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 3400, vedeném u Katastrálního úřadu  pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. ACW…, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených– v tom právní služby včetně tlumočnického překladu, správní 
poplatek při vkladu práva do KN Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město a schvaluje uzavření darovací smlouvy dle přílohy tisku Z/98. 
 
Usn. č. Z 169/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje umístění pamětní desky rodině Weisskopfových na místě bývalého domu č.p. 9 
v ulici Příční. 
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7. Návrh dodatku č. 8 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Kojetín, 
příspěvkové organizace 
(tisk Z/99) 
 
Usn. č. Z 170/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje Dodatek č. 8 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Kojetín, příspěvkové 
organizace. 
 
 
8. Zpráva o činnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. – Výroční zpráva za rok 
2015, Vyhodnocení topné sezóny za rok 2015 
(tisk Z/100) 
 
Usn. č. Z 171/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2015 
- Vyhodnocení topné sezóny za rok 2015. 

 
 
9. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
9/A. Zápisy z výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 172/06-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- Zápis č. 1/2016 – KV, o provedené kontrole „Následná veřejnosprávní kontrola 
vyúčtování peněžitých dotací, poskytnutých Městem Kojetínem v roce 2015, ze dne 
01.06.2016 

- Zápis č. 2/2016 – KV, o provedené kontrole „Kontrola činnosti Osadního výboru 
Popůvky a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Popůvky“, ze dne 29.05.2016 

- Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 15.06.2016  
- Zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 22.06.2016 

 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.         Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Eva Pěchová v.r. 

       členka zastupitelstva města            
      

 
 
 
        Ing. Martin Berčík v.r. 
             člen zastupitelstva města 
 
       
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 28. června 2016 


