Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 16. listopadu 2005
v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín

2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Záměr odkoupení nemovitostí areálu bývalého školního statku Kojetín do vlastnictví města
Kojetín
4. Nakládání s majetkem města
5. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM, došlá pošta

2. Rozpočtové opatření č. 5
(tisk Z/174)

Usn. č.
Z 231/11-05
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1 458,96 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tisku Z/174,
bere na vědomí rozpočtové opatření ve výši 577,14 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tisku Z/174.

3. Záměr odkoupení nemovitostí areálu bývalého školního statku Kojetín do
vlastnictví města Kojetín
(tisk Z/175)

Usn. č.
Z 232/11-05
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje záměr odkoupení nemovitého majetku v areálu školního statku Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví města Kojetín v rozsahu dle usnesení Rady Olomouckého kraje –
UR/23/34/2005 ze dne 20.10.2005 a „Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý
majetek“ zveřejněné dne 21.10.2005, za kupní cenu 5 mil. Kč s tím, že tato kupní cena bude
uhrazena prodávajícímu do 30.6.2006. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického právo do katastru
nemovitostí,

ukládá starostovi města zaslat stanovisko RM Kojetín odboru majetkoprávnímu OK v termínu do
18.11.2005.

4. Nakládání s majetkem města
(tisk Z/176)

Usn. č.
Z 233/11-05
Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje prodej pozemků, k.ú. Kojetín, za podmínek daných Smlouvou o budoucí kupní
smlouvě o převodu nemovitosti:
p. č. 800/22, orná půda, o výměře 558 m2, manželům K. G. a R. G…., za cenu 295.000,- Kč
p. č. 800/23, orná půda, o výměře 539 m2, manželům J. S. a A. S….., za cenu 275.000,- Kč
p. č. 800/24, orná půda, o výměře 520 m2, manželům M. Š. a M. Š….., za cenu 278.000,- Kč
p. č. 800/25, orná půda, o výměře 503 m2, manželům J. G. a L. G…., za cenu 262.000,- Kč
p. č. 800/26, orná půda, o výměře 492 m2, manželům D. I. a Š. I….., za cenu 260.000 Kč
p. č. 800/27, orná půda, o výměře 481 m2, manželům P. O. a E. O….., za cenu 168 350,- Kč
p. č. 800/30, orná půda, o výměře 524 m2, manželům J. B. a J. B……, za cenu 183 400,- Kč
2. zrušuje část usnesení ZM č. Z 55/09-02, kdy text: „schvaluje prodej domu č.p.898 včetně
pozemku p. č. st. 1157 – zast. plocha a pozemku p. č. 673/9, zahrada,
pí E. P…, id. polovinu, za cenu 10 000,- Kč
manželům M. B. a M. B…, id. polovinu, za cenu 10 000,- Kč“ je nahrazen:
schvaluje prodej domu č.p. 898, pozemku p. č. st. 1157, zast. plocha a nádvoří a pozemku
p. č. 673/9, zahrada, k.ú. Kojetín, z majetku Města Kojetín do vlastnictví manželů M. B. a
M. B…, za cenu 20 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem nemovitostí.

5. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM, došlá pošta
Usn. č.
Z 234/11-05
Zastupitelstvo města po projednání
ukládá Radě města Kojetín zajistit pracovní jednání k problematice užívání náhradních pozemků
v k.ú. Kojetín za účasti uživatelů, Zemědělské agentury Přerov, Agrodružstva Kojetín a případně
dalších zainteresovaných stran v termínu do konce roku 2005.

Ing. Mojmír Haupt v. r.
starosta města
Ing. Jiří Šírek v. r.
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Milada Šigutová v. r.
členka zastupitelstva města
František Krejčiřík v. r.
člen zastupitelstva města
Zápis provedla: Lucie Šťastná
V Kojetíně dne 16. listopadu 2005

