USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. dubna 2012
v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín

3. Přijetí dotace z Národního fondu k opatřením FSEU a schválení znění smlouvy ve
věci poskytnutí dotace na akci „Úprava místních komunikací na ulicích Špalír a Závodí
v Kojetíně“
(tisk Z/107)
Usn. č. Z 192/04-12
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje přijetí dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity Evropské unie
(dále jen „FSEU“) na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území
Olomouckého kraje,
schvaluje uzavření smlouvy ve věci poskytnutí dotace z Národního fondu k opatřením
FSEU na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Olomouckého kraje k
realizaci akce „Úprava místních komunikací na ulicích Špalír a Závodí v Kojetíně“, mezi
Městem Kojetínem, se sídlem Kojetín, Kojetín I-Město, Masarykovo náměstí 20, PSČ 752 01
Kojetín a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 Olomouc, ve výši
4 146 491,00Kč.
4. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 5/2012
(tisk Z/108)
Usn. č. Z 193/04-12
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 dle přílohy tisku Z/108, které zahrnuje
 výdaje ve výši
4.146,50 tis. Kč
 příjmy ve výši
4.146,50 tis. Kč
 financování ve výši
0,00 tis. Kč
5. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – změna usnesení č. Z 177/03-12
(tisk Z/109)
Usn. č. Z 194/04-12
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje změnu usnesení Z 177/03-12, spočívající ve změně nabyvatele a to z p. Z.S. na
manžele A.aZ.S. takto: schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín – I Město (jako“převodce“) a nabyvatelem bytové
jednotky č.1204/2, která se nachází v domě č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku
p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2372/125526 na společných částech
domu s č.p. 1204, č.p. 1205, postaveném na pozemku p.č.st. 1534 a spoluvlastnického
podílu o velikosti 2372/125526 na pozemku p.č. st. 1534, zastavěná plocha a nádvoří, vše
zapsané na listech vlastnictví číslo 2730, číslo 10001 a číslo 3563, katastrální území
Kojetín, Kojetín I–Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši

2
84.680,- Kč a 1000,- Kč poplatek za vklad práva na KÚ- manželům A.S. … a Z.S. …, jako
nabyvatelům.

Ing. Jiří Šírek v.r.
starosta města

Ing. Ilona Kapounová v.r.
místostarostka města

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Pěchová v.r.
členka ZM

Ing. Mojmír Haupt v.r.
člen ZM

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně dne 25. dubna 2012

