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U S N E S E N Í 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 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 173/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 28.06.2016 jednala čtyřikrát – 20.07.2016, 17.08.2016, 14.09.2016 
a 27.09.2016. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/101) 
Usn. č. Z 174/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od prosince 2013 
do září 2016. 
 
5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pol. 2016 a 
informace o plnění rozpočtu města za 01-08/2016 
(tisk Z/102) 
 
Usn. č. Z 175/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o  hospodaření Města Kojetína za 1.pol.2016, vč. informace o stavu 
pohledávek k 30.6.2016 a informaci o plnění rozpočtu města za 01-08/2016, dle tisku Z/102, 
bere na vědomí informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1.pol.2016, 
dle přílohy tisku Z/102. 
 
6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 
(tisk Z/103) 
 
Usn. č. Z 176/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 7.000.000,- Kč s dobou splatnosti do 1 roku 
od poskytnutí,   
schvaluje uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/16, 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/103. 
 
7. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 
(tisk Z/104) 
 
Usn. č. Z 177/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 230 000,- Kč žadateli FK Slavoj 
Kojetín - Kovalovice, se sídlem Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 
45180466, dle důvodové zprávy a příloh tisku Z/104 
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- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Fotbalovým klubem 
Slavoj Kojetín - Kovalovice, se sídlem Závodí 333, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 
45180466, dle přílohy tisku Z/104 

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70 000,- Kč žadateli Charita Kojetín, 
se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a 
přílohy tisku Z/104 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Charitou Kojetín, se 
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445, dle důvodové zprávy a přílohy 
tisku Z/104 

 
8. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 14/2016 
(tisk Z/105) 
 
Usn. č. Z 178/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  rozpočtové opatření č. 14/2016 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/105, 

kterým se zapojují do rozpočtu: 
- nové příjmy ve výši  2 389,00 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  2 432,50 tis. Kč 
- financování o částku       43,50 tis. Kč 

 
9. Nakládání s majetkem města – prodej bytů 1191/13 a 1205/9 
(tisk Z/106) 
 
Usn. č. Z 179/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1205/9, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, 
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5644/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/125526 na pozemku p.č. 
st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu ve výši 395.000,-Kč, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví  
Štěpáníková s.r.o., IČ 02884381, se sídlem Přerov I-Město, Nádražní 339/5, zastoupené 
Mgr. Andreou Štěpáníkovou, PhD., a  schvaluje uzavření kupní smlouvy za podmínek :  

- kupní cena bude uhrazena do 90 dnů ode dne schválení prodeje 
usnesením zastupitelstva města na účet strany prodávající 

- právo vlastnické k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele ke 
dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí  

- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem až po 
zaplacení celé kupní ceny. 

- v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části ve stanoveném termínu, 
může Město Kojetín jako převodce jednostranně odstoupit od kupní 
smlouvy 

- Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem 
do katastru nemovitostí. 

 
Usn. č. Z 180/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. 
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st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574, 4575, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu ve výši 430.000,-Kč, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. RM…, a 
schvaluje uzavření kupní smlouvy za podmínek : 

- kupní cena bude uhrazena do 90 dnů ode dne schválení prodeje 
usnesením zastupitelstva  města na účet strany prodávající 

- právo vlastnické k převáděným nemovitostem přechází na nabyvatele ke 
dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí  

- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán převodcem až po 
zaplacení celé kupní ceny. 

- v případě nezaplacení kupní ceny nebo její části ve stanoveném termínu, 
může Město Kojetín jako převodce jednostranně odstoupit od kupní 
smlouvy 

- 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 č.1191/13. 

V případě, že by zájemce odstoupil od smlouvy nebo nesplnil podmínky, schvaluje prodej b.j. 
1191/13 druhému zájemci v pořadí za nabídnutou cenu (404.000,-Kč) a za výše uvedených 
podmínek. 
 
10. Nakládání s majetkem města – prodej bytů – aukce 6. kolo 
(tisk Z/107A) 
 
Usn. č. Z 181/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, 
Kojetín, Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5437/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/125526 na pozemku p.č. 
st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3563, 4609, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
393.000,-Kč (TřistadevadesáttřitisícKč), z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví  MV… a uzavření kupní smlouvy za podmínek 
uvedených v aukční vyhlášce č. 105-EA-VI/16. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a 
náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 
 
11. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/108) 
 
Usn. č. Z 182/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. st. 1064, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 216m2, dle geometrického plánu č. 2010 – 40097/2011 ze dne 26.5.2011, pozemek 
parc. č. st. 1064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216m2, jehož součástí je stavba č.p. 
707, Kojetín I-Město, bydlení, v katastrálním území a obci Kojetín, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc – 
Hodolany,  z hospodaření Gymnázia, Kojetín, Svatopluka Čecha 683, do vlastnictví  Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 za podmínky, že 
dům č.p. 707 bude demolován a na pozemku bude zřízeno sportovní a rekreační zázemí pro 
veřejnost, a za dalších podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.   
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Usn. č. Z 183/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy pozemku p.č. st. 67/1, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 397m2, jehož součástí je budova s č.p. 40, objekt k bydlení, a to 
spoluvlastnického podílu o velikosti 

- id. 1/2 z vlastnictví p. BV…, 
- id. 1/6 z vlastnictví p. LV…,  
- id. 1/6 z vlastnictví p. MŽ…,  
- id. 1/6 z vlastnictví p. ER…, 

zapsané na listu vlastnictví č. 2929, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených nabyvatelem, tj. právní služby a správní poplatek při vkladu 
práva do KN.  
 
Usn. č. Z 184/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy pozemků 

- p. č. 4566/27, orná půda o výměře 2540m2, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 4/372, 

- p.č. 4566/206, orná půda o výměře 574m2, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 4/372, 

- p.č. 5919/76, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 224m2, a to spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 4/372,   

- p.č. 5919/86, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 55m2, a to spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 4/372, 

-  p.č. 5919/87, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 25m2, a to spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 4/372, 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 50, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví p. LH…, 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených nabyvatelem, tj. právní služby a 
správní poplatek při vkladu práva do KN.  
  
12. Informace o připravované investiční akci „Rekonstrukce ZŠ Kojetín“ 
(tisk Z/109) 
 
Usn. č. Z 185/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci, že předpokládané finanční náklady na administraci investiční 
akce Rekonstrukce ZŠ Kojetín, včetně projekční přípravy činí 976 470 Kč vč. DPH. 
Předmětné náklady jsou stanoveny na základě zadání studie proveditelnosti projektu, 
výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace a uzavření příkazní 
smlouvy a smlouvy o dílo k administraci projektu Rekonstrukce ZŠ Kojetín. 
 
13. Pověření řízením městské policie 
(tisk Z/110) 
 
Usn. č. Z 186/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
pověřuje v souladu s ustanovením § 3, odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, řízením městské policie od 01.10.2016, pana Miloslava Oulehlu, 
místostarostu. 
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14. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
14/B. Zápisy z výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 187/09-16 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM Kojetína, ze dne 07.09.2016, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM Kojetín, ze dne 21.09.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.   Miloslav Oulehla v.r. 
  starosta města               místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:               Jitka Tvrdoňová v.r. 
            členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
         František Krejčiřík v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 27. září 2016 


