
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

ze 15. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 24. ledna 2017 v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 203/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 14.12.2016 jednala dvakrát – 11.01.2017 a 24.01.2017. 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/126) 
 
Usn. č. Z 204/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína v termínu od prosince 2013 do ledna 2017. 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/ 2017 
(tisk Z/127) 
 
Usn. č. Z 205/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/127, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové výdaje ve výši  19 524,50 tis. Kč 
- financování o částku  19 524,50 tis. Kč, 

ukládá  
radě města předložit podrobný rozpis investičních akcí, uvedených v tisku Z/127, na jednání 
ZM 15.02.2017. 

4. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/128) 
 
Usn. č. Z 206/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 3453/523, orná půda o výměře 436m2, ve vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na 
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Přerov, Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Tovačov,  Annín 16, 
Tovačov, za kupní cenu 15.101,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z 
nabytí nemovitosti.  
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7.   Zpráva o realizaci opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb města 
Kojetína na období 2012-2016 za rok 2016 
(tisk Z/129) 
 
Usn. č. Z 207/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
zprávu o realizaci opatření 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kojetíně na 
období let 2012 - 2016 za rok 2016. 

8. Výroční zpráva Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2015/2016  
(tisk Z/130) 
 
Usn. č. Z 208/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016. 

9. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2016 
(tisk Z/131) 
 
Usn. č. Z 209/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2016. 

10. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě – zpráva o činnosti Městské 
policie Kojetín, PČR OOP Kojetín za rok 2016  

(tisk Z/132) 
 
Usn. č. Z 210/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2016, 
- zprávu o činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Kojetín a stavu veřejného pořádku 

za rok 2016. 

11. Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Středná Haná v  roce 2016 
(tisk Z/133) 
 
Usn. č. Z 211/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v roce 2016. 

12. Nakládání s majetkem bytu - návrh na prodej bytu Nádražní 907/9, Kojetín  
(tisk Z/135) 
 
Usn. č. Z 212/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
převod bytové jednotky č.907/9, která se nachází v domě č.p. 907, Kojetín, Kojetín-I Město, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na 
společných částech domu s č.p. 907, postaveném na pozemku p.č. st. 1170 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7528/74669 na pozemku p.č. st. 1170 zastavěná plocha a 
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nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 3376, 3651, katastrální území Kojetín, Kojetín 
I – Město, za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví  p. PK…, 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.907/9. 

13. Plány činnosti výborů Zastupitelstva města Kojetín na rok 2017  
(tisk Z/136) 
 
Usn. č. Z 213/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 

- plán činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017, 
- plán činnosti Finančního odboru ZM na rok 2017,  
- plán činnosti Osadního výboru Popůvky na rok 2017, 
- plán činnosti Osadního výboru Kovalovice na rok 2017. 

14. Vstup Města Kojetína do Sdružení obcí Střední Moravy  
(tisk Z/137) 
 
Usn. č. Z 214/01-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
vstup Města Kojetína do dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Střední Moravy, 
pověřuje 
starostu města Kojetína podáním přihlášky do uvedeného svazku obcí.  
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.   Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Jaroslav Minařík v.r.  
              člen zastupitelstva města  
 
 
 
           RNDr. Jitka Hálková v.r. 
        členka zastupitelstva města  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne  31. ledna 2017. 


