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 Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č.j. MK /2020 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
 

ze 41. schůze Rady města Kojetína, 
konané dne 14. října 2020, ve 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a 

informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 
 

 

1. Záměr prodeje pozemků firmě Accolade, s.r.o. – dopravní napojení 
(tisk R/537) 
 

Usn. č. R 981/10-20  
Rada města po projednání 

souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků  

- p.č. 1290/17 orná půda o výměře cca 300m2,  

- p.č. 1332/3 ostatní plocha o výměře cca 200m2,  

- p.č. 1332/2 trvalý travní porost o výměře cca 100m2, 

- p.č. 5675/1 ostatní plocha o výměře cca 200m2,  

- p.č. 1333/10 ostatní plocha o výměře cca 250m2,  

- p.č. 1333/8 ostatní plocha o výměře cca 500m2,  

- p.č. 6582/54 orná půda o výměře cca 90m2,  

- p.č. 6582/53 orná půda o výměře cca 40m2,  

- p.č. 5671/4 ostatní plocha o výměře cca 900m2,  

- p.č. 5260/74 orná půda o výměře cca 250m2, 

ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, vše 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, společnosti Accolade 
CZ 43, s.r.o., člen koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 
07398573, za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 + DPH, a za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím. 
 
 

2. Svěření pravomoci tajemníkovi MěÚ  
(tisk R/538) 
 

Usn. č. R 982/10-20 
Rada města po projednání 



   2/2 

stanovuje 
úřední dny Městského úřadu Kojetín, v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020, 
č. 994, publikovaným pod č. 398/2020 Sb. na pondělí a středu od 09:00 – 11:00 a 14:00 – 
17:00 hodin, 

svěřuje 
podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), pravomoc 
stanovit úřední hodiny městského úřadu v souladu s krizovými opatřeními vlády nebo 
mimořádnými opatřeními ministerstev tajemníkovi městského úřadu. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
  
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 15. října 2020 


