
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 30. ledna 2018, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  
(ústně) 
 
Usn. č. Z 302/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání zastupitelstva města 
dne 12.12.2017 jednala dvakrát – 17.01.2018 a 30.01.2018 
 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/180) 
 
Usn. č. Z 303/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína. 
 

3. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2018 
(tisk Z/181) 
 
Usn. č. Z 304/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/181, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši      214,90 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 22 242,00 tis. Kč 
- financování o částku 22 027,10 tis. Kč 

 

4. Návrh na výkup RD č.p. 108 na ul. Kroměřížská  
(tisk Z/182) 
 
Usn. č. Z 305/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi  pozemku parcelní číslo St. 417 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 627m2, 
nacházející se v katastrálním území Kojetín, jehož  součástí je stavba, a to budova č.p. 108, 
označená jako rodinný dům, a dále  pozemku parcelní číslo 623 (zahrada), o výměře 257m2,  
nacházející se v katastrálním území Kojetín, vše zapsané v Katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,  Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 3403 pro 
katastrální území Kojetín, část obce Kojetín I-Město, obec Kojetín,  které jsou ve vlastnictví p. 
ŠCh…, do vlastnictví Města Kojetína, se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, 
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zastoupené starostou Ing. Jiřím Šírkem, za kupní cenu ve výši 700.000,- Kč a schvaluje 
uzavření kupní smlouvy. Kupní cena bude uhrazena kupujícím prostřednictvím advokátní 
úschovy, v souladu se smlouvou o advokátní úschově. Kupující přebírá práva a závazky 
vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 11.04.2017.  
 

5. Výroční zpráva Domu dětí a mládeže Kojetín za školní rok 2016/2017  
(tisk Z/183) 
 
Usn. č. Z 306/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu Domu dětí a mládeže Kojetín, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017. 
 

6. Zpráva o průběhu procesu KPSS ve městě Kojetíně 
(tisk Z/184) 
 
Usn. č. Z 307/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
zprávu o realizaci opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Kojetína na období 
let 2017–2019, za rok 2017. 
 

7. Realizace investičních akcí v roce 2017  
(tisk R/185) 
 
Usn. č. Z 308/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání   
bere na vědomí 
zprávu o realizaci investičních akcí v roce 2017. 
 

8. Činnost JSDH Kojetín a JSDH Popůvky v roce 2017 
(tisk Z/186) 
 
Usn. č. Z 309/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kojetín a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Popůvky v roce 2017. 
 

9. Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v  roce 2017 
(tisk Z/187) 
 
Usn. č. Z 310/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu Střední Haná v roce 2017. 
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10. Zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě Kojetín – zpráva o činnosti 
Městské policie Kojetín a PČR OOP Kojetín za rok 2017  
(tisk Z/188) 
 
Usn. č. Z 311/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2017, 
- zprávu o činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Kojetín a stavu veřejného pořádku 

za rok 2017.  
 

11. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
11/A. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 312/01-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 10.01.2018, 
- zápis o kontrole č. 3/2017-KV, Kontrola dodržování Směrnice o zadávání zakázek 

malého rozsahu, ze dne 28.11.2017, 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 24.01.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.   Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města              místostarosta města 
 
  
 
  
Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Eva Pěchová v.r. 
                členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
             Jaroslav Minařík v.r.  
             člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne  1. února 2018. 


