
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 

Usnesení 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 26. června 2018, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
 
1.  Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  
(ústně) 
 
Usn. č. Z 341/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí   
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání zastupitelstva města 03/2018 
jednala pětkrát - 18.04.2018, 15.05.2018, 24.05.2018, 13.06.2018 a 26.06.2018.  
 
 
2.  Plnění usnesení zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/200) 
 
Usn. č. Z 342/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
 
3.  Návrh na zrušení vnitřního předpisu  
(tisk Z/201) 
 
Usn. č. Z 343/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
ruší 
vnitřní předpis Zásady prodeje bytů ve vlastnictví města Kojetína, schválený Zastupitelstvem 
města Kojetína dne 21.06.2011, usnesením č. Z 75-06/11, z důvodu neaktuálnosti předpisu. 
 
 
4.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 9/2018 
(tisk Z/202) 
 
Usn. č. Z 344/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/202, kterým se 
zvyšují/snižují: 

- příjmy o částku     -531,19 tis. Kč 
- výdaje o částku   1 268,81 tis. Kč 
- financování o částku  1 800,00 tis. Kč 
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5.  Nakládání s majetkem města  
(tisk Z/203) 
 
 
Usn. č. Z 345/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 5764/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 67 m2, dle 
geometrického plánu č. 2426-41/2018 ze dne 12.4.2018 pozemek p.č. 5764/13 ostatní plocha-
jiná plocha o výměře 67 m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
RW a EW ...  za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem, 
spojených kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN.   
 
 
Usn. č. Z 346/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi části pozemku 374/2 zahrada o výměře 13m2, dle geometrického plánu č. 2426-41/2018 
ze dne 12.4.2018 pozemek p.č. 374/3 zahrada o výměře 13m2, ve vlastnictví SJM 
RW a EW …, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 272, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů  s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN.   
 
 
Usn. č. Z 347/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi pozemku p.č. 5764/11 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 22m2, ve vlastnictví 
AM …, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3333, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, do vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město za kupní cenu 100,-Kč/m2 a za 
podmínky úhrady veškerých nákladů  s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN.  
 
 
Usn. č. Z 348/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí a nesouhlasí  
s prodejem, dle žádosti RB …, části pozemku p.č. 2823 ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře cca 335m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.   
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6.  Žádost notářky – souhlas s vydáním majetku nepatrné hodnoty  
(tisk Z/204)  
 
 
Usn. č. Z 349/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
nesouhlasí  
s možností nabytí majetku nepatrné hodnoty dle tisku Z/204 v dědickém řízení po FJ …, a to: 

- podíl ve výši 1/6 na nemovitosti č.p. 79, nacházející se v katastrálním území Opatovice 
u Hranic, na pozemku p.č. st. 98, zastavěná plocha a nádvoří,  

- dozický klíč zn. FAB a dozický klíč zn. Cerrebi,  
do vlastnictví Města Kojetín.  
 
 
7.  Poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 
kraje 
(tisk Z/205) 
 
Usn. č. Z 350/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940, ve výši 50.000 Kč, na pořízení mobilní 
elektrocentrály s výkonem 6,6 kVA pro Požární stanici Kojetín. 
 
 
8.  Výroční zpráva společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2017, včetně 
Vyhodnocení topné sezóny za rok 2017  
(tisk Z/206) 
 
Usn. č. Z 351/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2017, 
- Vyhodnocení topné sezóny za rok 2017. 

 
 
9.  Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
9/A. Předkupní právo k podílu na pozemcích 
(tisk Z/různé) 
 
Usn. č. Z 352/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
vzdání se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na pozemcích p.č. 2747-orná půda, 
2754-trvalý travní porost, 2748-lesní pozemek, v k.ú. Křenovice u Kojetína. 
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9/B. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města   
 
Usn. č. Z 353/06-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 06.06.2018, 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 26.06.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v. r.  RNDr. Jitka Hálková v. r.  
starosta města  členka zastupitelstva města             
 
 
 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:      MUDr. Jana Palmašová v. r. 
                     členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
  MUDr. Martin Hönig v.r. 
  člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 26.06.2018. 
 
 
 
 

Zápis dopracovala Lucie Grufíková 
V Kojetíně dne 03.07.2018. 
 


