
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 18. září 2018, v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
3.  Zpráva o činnosti Rady města Kojetína  
(ústně) 
 
Usn. č. Z 354/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí   
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání zastupitelstva města dne 
26.06.2018 jednala třikrát - 18.07.2018, 22.08.2018 a 18.09.2018.   
 
4.  Plnění usnesení zastupitelstva města Kojetína  
(tisk Z/207) 
 
Usn. č. Z 355/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 
5.  Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2018 
(tisk Z/208) 
 
Usn. č. Z 356/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

zprávu o hospodaření Města Kojetína za období 01-07/2018, včetně informace o stavu 
pohledávek k 30.06.2018, dle tisku Z/208, 

bere na vědomí  

informaci o hospodaření zřízených příspěvkových organizací za období 1.pololetí 2018, dle 
přílohy tisku Z/208. 

 
6.  Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s.  
(tisk Z/209) 
 
Usn. č. Z 357/09-18 
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. 1883093339/0800, mezi Českou spořitelnou a.s., 
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha, IČ 45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, 
Masarykovo nám.20, Kojetín, jako dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/209. 
 
7.  Návrh na schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě 0317558459/LCD 
(tisk Z/210) 
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Usn. č. Z 358/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru č. 0317558459/LCD, ze dne 3.1.2018, uzavřené 
mezi Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 
45244782 jako věřitelem a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, jako 
dlužníkem, dle přílohy k tisku Z/210. 
 
8.  Přijetí dotace na investiční akci Modernizace a rozšíření multifunkčního 
plážového sportoviště v Kojetíně  
(tisk Z/211)  
 
Usn. č. Z 359/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
přijetí účelové investiční dotace na realizaci investiční akce „Modernizace a rozšíření 
multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“ ve výši 8 000 000 Kč od Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, dle důvodové zprávy tisku Z/211, 
schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 
2018 na akci „Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně“ mezi 
příjemcem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ 
00301370, zastoupené Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a poskytovatelem: Olomouckým 
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, zastoupeným Mgr. Františkem 
Jurou, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje. 
 
9.  Žádost o odprodej nemovitostí areálu bývalého SOU Křenovská  
(tisk Z/212) 
 
Usn. č. Z 360/09-18    
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
žádost spol. Sikorskij Corporation a.s. se sídlem Denisova 315/3, 77900 Olomouc, zastoupené 
statutární ředitelkou paní Mgr. Hanou Brychtovou, o odkoupení areálu bývalého SOU Kojetín, 
Křenovská ul. 676, Kojetín, 
nesouhlasí  
s prodejem 

• pozemku parc.č. st. 1638 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.142m2, 
jehož součástí je budova č. p. 676 na ul. Křenovská, Kojetín I - Město, stavba 
občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1640 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 915m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,   

• pozemku parc.č. st. 1641 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1642 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, 

• pozemku parc.č. st. 1643 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 395m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1644 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1645 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1646 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, 
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• pozemku parc.č. st. 1647 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení, 

• pozemku parc.č. st. 1648 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75m2, jehož 
součástí je budova bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení,  

• pozemku parc.č. st. 1639 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160m2,  

• pozemku parc.č. 848/2 – ostatní plocha o výměře 4.128m2, 

• pozemku parc.č. 848/3 – ostatní plocha o výměře 304m2, 
vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
nacházející se v katastrálním území Kojetín a v obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, se 
všemi ostatními součástmi a příslušenstvím zde se nacházejícími.      
 
10.  Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2018  
(tisk Z/213) 
 
Usn. č. Z 361/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12/2018 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/213, kterým se 
zvyšují/snižují: 

- příjmy o částku     9 502,57 tis. Kč 
- výdaje o částku     1 502,57 tis. Kč 
- financování o částku  - 8 000,00 tis. Kč 

 
11. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/214) 
 
Usn. č. Z 362/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí a nesouhlasí  
s prodejem dle nabídky Společenství vlastníků jednotek domu Sladovní č.p. 1291-1292, 
Kojetín, Kojetín I-Město, části pozemku p.č. 204/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 
cca 40 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. 
 
Usn. č. Z 363/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí a nesouhlasí  
s prodejem dle žádosti KP…a TJ…,  části pozemku p.č. 4452/2 ostatní plocha-sportoviště a 
rekreační plocha o výměře cca 261m2, části pozemku p.č. 4451/10  ostatní plocha-ostatní 
komunikace o výměře cca 5m2, části pozemku p.č. 4452/1 vodní plocha-rybník o výměře cca 
4m2 a části pozemku p.č. 4451/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 30m2, 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.   
 
Usn. č. Z 364/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatné nabytí pozemku p.č. st. 1549, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2, 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 3566, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Kojetín, Družstevní 383, Kojetín, Kojetín I-Město do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek dle důvodové 



   4/5 

zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
 
Usn. č. Z 365/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej části pozemku p.č. 178/1 ostatní plocha-manipulační plocha o výměře cca 150 m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, RT…, za kupní cenu 101,-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.  
 
12.  Prezentace výsledků práce výborů ZM za volební období 2014-2018 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 366/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
- prezentaci výsledků práce Kontrolního výboru ZM za volební období 2014-2018, 
- prezentaci výsledků práce Finančního výboru ZM za volební období 2014-2018, 
- prezentaci výsledků práce Osadního výboru Kovalovice za volební období 2014-2018. 
 
 13.  Zrušení výborů ZM a odvolání jejich předsedů a členů z funkcí 
(tisk Z/215) 
 
Usn. č. Z 367/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
ruší 
k 30.09.2018 v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

• finanční výbor  

• kontrolní výbor 

• osadní výbor Popůvky 

• osadní výbor Kovalovice, 
které byly zřízeny pro volební období 2014-2018, 
odvolává 
z funkce předsedy a členy 

• finančního výboru  

• kontrolního výboru 

• osadního výboru Popůvky 

• osadního výboru Kovalovice, 
ukládá 
starostovi informovat o této skutečnosti předsedy a členy výborů a vyslovit jim poděkování za 
odvedenou činnost. 
 
14.  Plnění programu rozvoje města Kojetína v období 2015-2018 
(tisk Z/216) 
 
Usn. č. Z 368/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
plnění Programu rozvoje města Kojetína v období let 2015 – 2018. 
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15.  Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá 
pošta 
15/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města   
 
Usn. č. Z 369/09-18 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 29.08.2018, 
- zápis z jednání Finančního výboru ZM, ze dne 12.09.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.  Miloslav Oulehla v.r.  
starosta    místostarosta             
 
 
 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:      Mgr. Eva Pěchová v.r.          
                    členka zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
  Jaroslav Drbal v.r. 
  člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 25. září 2018. 
 
 
 


