
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

USNESENÍ 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 27. června 2017 v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 249/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 17.05.2017 jednala třikrát – 07.06.2017, 14.06.2017 a 27.06.2017. 
 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/152) 
 
Usn. č. Z 250/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

3. Poskytnutí účelového investičního příspěvku Základní škole Kojetín,  
Svatopluka Čecha 586, p.o. 
(tisk Z/153) 
 
Usn. č. Z 251/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelového investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Základní škole Kojetín, 
Svatopluka Čecha 586, p.o., ve výši 850.000 Kč, za účelem vybudování jazykové učebny a 
obnovení učebny výpočetní techniky, 
souhlasí 
s vybudováním jazykové učebny a obnovením učebny výpočetní techniky Základní školy 
Kojetín, Svatopluka Čecha 586, p.o., dle žádosti a důvodové zprávy tisku Z/153, z rozpočtu 
Města Kojetína v r. 2017. 
 

4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2017 
(tisk Z/154) 
 
Usn. č. Z 252/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/154, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  736,50 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  736,50 tis. Kč 
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5. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/155) 
 
Usn. č. Z 253/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Cyklostezka Kojetín – Tovačov“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako „nájemce“ či „budoucí oprávněný“ a společností Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, 60200 Brno jako „pronajímatel“ či „budoucí povinný“. Předmětem nájmu a 
zřízení služebnosti je část pozemku p.č. 5779/3, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře cca 2 
670 m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 356, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, která 
bude dotčena stavbou cyklostezky. 
 
Usn. č. Z 254/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné částí pozemků na stavbu „Cyklostezka Kojetín 
- Tovačov“  

- p.č. 4447/4, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 20m2,  
- p.č. 4447/17, orná půda o výměře cca 1 140m2,  
- p.č. 4447/16, orná půda o výměře cca 910m2,  
- p.č. 4447/15, orná půda o výměře cca 1 340m2,  

zapsané na listu vlastnictví č. 2637, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa Olomouckého, k podporování 
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova 9, Olomouc, za pozemky  

- p.č. 7032/7, orná půda o výměře 550m2,  
- p.č. 7032/21, orná půda o výměře 287m2, 
- p.č. 1818/320, orná půda o výměře 522m2, 
- p.č. 1818/375, orná půda o výměře 764m2, 
- p.č. 4127/27, orná půda o výměře 1 297m2, 

zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky 
úhrady nákladů spojených se směnou (geometrické plány, právní služby, a správní poplatek 
při vkladu práva do KN) Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město.  
 
Usn. č. Z 255/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o nabytí části pozemku na stavbu „Cyklostezka 
Kojetín – Tovačov“ p.č.  4447/1, orná půda o výměře cca 345m2, z vlastnictví p. JK..., 
zapsané na listu vlastnictví č. 593, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jako „budoucí 
prodávající“ do vlastnictví Města Kojetína,  Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako „budoucí kupující“, za kupní cenu 50,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
spojených „budoucím kupujícím“, tj. geometrický plán, právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN.  
 
Usn. č. Z 256/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
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prodej části pozemku p.č. 656/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 297m2 a 
části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha -ostatní komunikace  o výměře cca 28m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci p. JH…, za kupní cenu 
100,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v 
tom právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN.  
 
Usn. č. Z 257/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
prodej části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 3m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetína a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci LTT…, za 
kupní cenu 1200,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN.  
 
Usn. č. Z 258/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
nabytí části pozemku parc. č. 5763/8, ostatní plocha-manipulační plocha o výměře cca 11m2, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 887, vedeném  u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha - Holešovice, jako „prodávajícího“ 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„kupujícího“ za kupní cenu 5.540,-Kč a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím - v tom právní služby, geometrický plán a správní poplatek při vkladu 
práva do KN. 
 
Usn. č. Z 259/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
nabytí části pozemku parc. č. st. 694, zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře cca 
25m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 2896, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, a to 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ z vlastnictví p. JK…, spoluvlastnického podílu o 
velikosti id. ¼  z vlastnictví p. JR… a spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼ z vlastnictví p. 
EV…, jako „prodávajících“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 10.228,-Kč a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím - v tom právní služby, geometrický plán a správní 
poplatek při vkladu práva do KN.      
 
Usn. č. Z 260/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
nesouhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha–ostatní komunikace o výměře cca 50m2, 
který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
 
 
Usn. č. Z 261/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
nesouhlasí  
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s prodejem části pozemku p.č. st. 67/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70m2, 
který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I – Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
 

6. Zpráva o činnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s  r.o. – Výroční 
zpráva za rok 2016, Vyhodnocení topné sezóny za rok 2016  
(tisk Z/156) 
 
Usn. č. Z 262/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2016, 
- Vyhodnocení topné sezóny za rok 2016. 

 

7. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, 
došlá pošta 
9/A. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 263/06-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 14.06.2017 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 21.06.2017  
- protokol o kontrole č. 1/2017-KV, Kontrola organizační struktury příspěvkové 

organizace MěKS Kojetín – činnost správce depozitáře, ze dne 24.04.2017. 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v. r.           Miloslav Oulehla v. r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:                                                        Ing. Leoš Ptáček v. r.  
            člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
          Jaroslav Minařík v. r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
Zápis provedla Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne  27. června 2017. 
 


