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 Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

 
 

USNESENÍ 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, 
konaného dne 11. června 2019, v 16:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 99/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí   
zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 
02.04.2019 jednala čtyřikrát – 17.04.2019, 29.04.2019, 21.05.2019 a 11.06.2019.  
 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/48) 
 
Usn. č. Z 100/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína.  
 

 

3. Navýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Kojetín, p.o. 
(tisk Z/49) 
 
Usn. č. Z 101/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, 
Kojetín, IČ 00368903 ve výši 700 tis. Kč, dle žádosti příspěvkové organizace a důvodové 
zprávy tisku Z/49, 
schvaluje 
navýšení dílčího závazného ukazatele Městskému kulturnímu středisku, Kojetín, IČ 00368903 
o částku 700 tis. Kč – mzdové náklady hrazené z provozního příspěvku od zřizovatele (účtová 
skupina 52 – osobní náklady), dle žádosti ředitelky a důvodové zprávy tisku Z/49. 
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4. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/2019 
(tisk Z/50) 
 
Usn. č. Z 102/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/50, kterým se zapojují do 
rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši  3 851,11 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši  3 851,11 tis. Kč 

 

 

5. Prodej pozemků na ulici Padlých hrdinů firmě Accolade, s.r.o. 
(tisk Z/51) 
 
Usn. č. Z 103/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
prodej 

- pozemku parc. č. 1302, o výměře 2.769 m2 
- pozemku parc. č. 1331, o výměře 279 m2 
- pozemku parc. č. 5732/1, o výměře 426 m2 
- pozemku parc. č. 6587/1, o výměře 1.168 m2 
- pozemku parc. č. 7011, o výměře 2.159 m2 
- pozemku parc. č. 7074, o výměře 865 m2 
- pozemku parc. č. 7075, o výměře 905 m2 
- pozemku parc. č. 7083, o výměře 924 m2 
- pozemku parc. č. 7206, o výměře 906 m2 
- pozemku parc. č. 7207, o výměře 954 m2 
- pozemku parc. č. st. 1089, o výměře 720 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 818, objekt 

k bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1090, o výměře 562 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 817, objekt k 

bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1091, o výměře 666 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 816, objekt 

k bydlení 
- pozemku parc. č. st. 1092, o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 815, objekt 

k bydlení, 

vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako „budoucího 
prodávajícího“ do vlastnictví společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 
186 00, Praha 8, IČ 27851371 jako „budoucí kupující“ za dohodnutou kupní cenu ve výši 
6.720.886,- Kč + DPH a za podmínek uvedených v důvodové zprávě k tisku Z/51. 
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6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/52) 
  
Usn. č. Z 104/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
prodej pozemku p.č. st. 1749, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365m2, v katastrálním 
území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům budovy s č.p. 
1247, bytového domu, který stojí na pozemku p.č. st. 1749, a to  za kupní cenu 390,-Kč/m2 a 
za podmínky úhrady veškerých nákladů  s převodem  spojených kupujícími – právní služby a 
správní poplatek při  vkladu práva do KN a dále za podmínky, že nabyvatelé nebudou mít vůči 
městu Kojetín žádné neuhrazené závazky po splatnosti.  
Nabyvatelé a spoluvlastnický podíl na nabývaném pozemku:   

BM … - id 7055/217087  
ČI … - id 7055/217087  
SJM DF a DD … - id 7055/217087  
GK … - id 7055/217087  
HM … - id 7055/217087 
SJM HJ a HM … - id 7055/217087  
SJM KS a KB … - id 7055/217087  
KO … - id 5437/217087  
KJ … - id 7055/434174  
KM … - id 7055/434174  
KA … - id 7055/217087  
KJ … - id 7055/434174 
LB … - id 7055/217087 
LP … - id 7055/217087 
LL … - id 7055/217087 
MM … - id 7055/217087 
SJM NA a NL … - id 7055/217087 
PJ … - id 7055/217087 
PL … - id 7055/217087 
PP … - id 7055/217087 
SJM SM a SM … - id 7055/217087 
SJM SF a SJ … - id 7055/217087 
SJM ŠM a ŠZ … - id 7055/217087 
SJM ŠD a ŠI … - id 7055/217087 
ŠJ … - id 7055/217087 
ŠT … - id 7055/217087 
ŠD … - id 7055/217087 
TJ … - id 7055/434174 
TR … - id 7055/434174 
VJ … - id 7055/217087 
VZ .. - id 7055/217087 
SJM VM a VJ … - id 7055/217087 
VP … - id 7055/217087 
ZI … - id 7055/434174. 

 
 
 



   4/5 

Usn. č. Z 105/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
bezúplatný převod vlastnického práva k nemovité věci, pozemkové parcely č. 6334/12, ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 680m2, zapsané na listu vlastnictví 60000, v 
katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, z vlastnictví České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako 
„převodce“ do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
jako „nabyvatele“ a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci č. UZSVM/OPR/732/2019-OPRM. 
 
 
7.  Výroční zpráva společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2018, včetně 

Vyhodnocení topné sezóny za rok 2018 
(tisk Z/53) 
 
Usn. č. Z 106/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí  

- Výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. za rok 2018, 
- Vyhodnocení topné sezóny za rok 2018. 

 
 
8. Výroční zpráva Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2018 
(tisk Z/54) 
 
Usn. č. Z 107/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 
výroční zprávu Městského kulturního střediska Kojetín za rok 2018. 
 
 
9.  Plán rozvoje sportu města Kojetína do roku 2023 
(tisk Z/55) 
 
Usn. č. Z 108/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
Plán rozvoje sportu města Kojetína do roku 2023. 
 
 
10. Aktuální informace, připomínky, náměty a dotazy členů ZM a občanů města 
13/A.  Informace z jednání výborů ZM 
 
Usn. č. Z 109/06-19 
Zastupitelstvo města po projednání 
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bere na vědomí  
- zápis ze zasedání Osadního výboru Kovalovice, ze dne 04.06.2019, 
- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 03.06.2019, 
- zápis ze zasedání Finančního výboru ZM, ze dne 05.06.2019. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
     
 Ing. Ilona Kapounová v.r. 
 členka zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 Leoš Ptáček v.r. 
 člen zastupitelstva 
 
 
 
 
  
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 18. června 2019 


