
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 26. září 2017, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 264/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 27.06.2017 jednala pětkrát – 19.07.2017, 16.08.2017, 23.08.2017, 13.09.2017 a 
26.09.2017. 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/157) 
 
Usn. č. Z 265/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 

3. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2017 
(tisk Z/158) 
 
Usn. č. Z 266/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2017, včetně informace o stavu 
pohledávek k 30.06.2017, dle tisku Z/158, 
bere na vědomí  
informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1.pololetí 2017, dle 
přílohy tisku Z/158. 

4. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny 
a.s. 
(tisk Z/159) 
 
Usn. č. Z 267/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje   
přijetí kontokorentního úvěru ve výši 7 000 000 Kč s dobou splatnosti do 1 roku od poskytnutí,   
schvaluje   
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1883093339/17, mezi Českou spořitelnou a.s., 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/159. 
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5. Nakládání s majetkem města – dražba pozemku se stavbou č.p.606 
(tisk Z/160) 
 
Usn. č. Z 268/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
účast Města Kojetína v elektronické dražbě dle dražební vyhlášky č.j. 124EX 16515/11-371, 
vydané Exekutorským úřadem Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, za účelem koupě 
pozemku p. č.  st. 991 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba 
– budova s č.p. 606 - rod. dům, a pozemku p.č. 640/2 - zahrada, o výměře 125 m2, vše v k.ú. 
Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 1094, včetně všech součástí a 
příslušenství,   
pověřuje  
Radu města Kojetína stanovením maximální výše podání v rámci schváleného rozpočtu,  
zplnomocňuje  
starostu města Ing. Jiřího Šírka k zastupování Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370 v elektronické dražbě č. 124EX 16515/11-371 a 
pověřuje ho činit podání v dražbě dle podmínek dražební vyhlášky, do stanovené maximální 
výše podání. 

6. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 13/2017 
(tisk Z/161) 
 
Usn. č. Z 269/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 13/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/161, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši 920 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 920 tis. Kč 

7. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/162) 
 
Usn. č. Z 270/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod části pozemku p.č. 657/35, ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o 
výměře cca 32m2, dle geometrického plánu č. 2346-74/2015 ze dne 25.5.2017, pozemek p. č. 
657/36, ostatní plocha-jiná plocha o výměře 32m2, v katastrálním území a obci Kojetín, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví SK Kojetín 2016, z.s., Podvalí 629, 75201 Kojetín, IČ 
05032211. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem, tj. geometrický plán, právní 
služby a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.   
                         
Usn. č. Z 271/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Využití odpadního tepla 
z kogenerační jednotky bioplynové stanice Kojetín“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucí oprávněný“ a Olomouckým krajem, 
Jeremenkova 40a, Hodolany, Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, 
příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, 
Lipenská 120, Olomouc jako budoucí povinný“. Předmětem zřízení služebnosti je dotčení části 
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pozemku p.č. 5693/1, ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu 
vlastnictví č. 121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Přerov, stavbou „křížení silnice II/367 v ul. Olomoucká v Kojetíně protlakem“ za účelem uložení 
trubního vedení topné vody. 
 
Usn. č. Z 272/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Městský optický kabel 
Kojetín, dopojení koupaliště“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město jako „budoucí oprávněný“ a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 
Hodolany, Olomouc, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 
organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, Lipenská 120, 
Olomouc jako „budoucí povinný“. Předmětem zřízení služebnosti je dotčení části pozemku p.č. 
5682/2, ostatní plocha-silnice, v katastrálním území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 
121, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
stavbou „křížení silnice II/436 v ul. Tržní náměstí v Kojetíně protlakem“. 

8. Návrh OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Kojetín 
(tisk Z/163) 
 
Usn. č. Z 273/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
informaci o povinnosti obcí podle § 178 z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovit školské obvody, 
vydává 
OZV č.1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kojetín. 

9. Volba přísedících Okresního soudu v Přerově 
(tisk Z/164) 
 
Usn. č. Z 274/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
volí 
do funkce přísedících Okresního soudu v Přerově 
- paní Marii Nakládalovou,  
- Mgr. Jaromíra Růžičku,  
- pana Vratislava Chovance,  
- pana Dušana Chovance,  
- JUDr. Bohumila Kuchaříka,  
vyslovuje poděkování 
panu Františku Koppovi za dlouholetou aktivní práci ve funkci přísedícího Okresního soudu 
v Přerově. 

10. Návrh na poskytnutí dotací na rok 2017 
(tisk Z/165) 
 
Usn. č. Z 275/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 750 000 Kč žadateli Kanoistika Kojetín, z. s., se 
sídlem Samota 1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle důvodové zprávy a 
příloh tisku Z/165, 
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schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, IČ 00301370 a Kanoistika Kojetín, z. s., se sídlem Samota 
1371, Kojetín I-Město, Kojetín 752 01, IČ 44940327, dle příloh tisku Z/165. 

11. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
13/A. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 276/09-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 06.09.2017, 
- zápis o kontrole č. 2/2017-KV, Kontrola Smlouvy o dílo na poskytování úklidových 

služeb se společností TECHNIS Kojetín spol. s r.o., 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 20.09.2017. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.           Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:            RNDr. Jitka Hálková v.r.                                                         
            členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
           Roman Matějka v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne  3. října 2017. 


