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U S N E S E N Í 
  

z 49. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 3. října 2012, ve 14:00 
hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 

20, Kojetín 

 
 

2. Návrh na zřízení komise pro přípravu rozpočtu Města Kojetína pro rok 2013 
(tisk R/530) 
 
Usn. č. 
R 1029/10-12 
Rada města po projednání 
zřizuje komisi pro přípravu rozpočtu Města Kojetín na rok 2013, 
jmenuje předsedu komise : 

      Ing. Jiří Šírek, starosta   
členy komise: 

 Ing. Ilona Kapounová, místostarostka 

 Ing. Mojmír Haupt, člen rady  

 RNDr. Jitka Hálková, členka rady  

 tajemnice MěÚ – Jiřina Zdařilová 

 správce rozpočtu – Dana Chytilová 

 vedoucí FO – Ing. Hana Večeřová, MSc. 

 vedoucí odboru VVŠK – Bc. Jana Nakládalová 

 vedoucí odboru VŽPD – Bc. Jiří Stav 

 investiční technik – Miloš Pavlík, 
ukládá výše uvedené komisi předložit I. pracovní verzi návrhu rozpočtu Města Kojetína na 
rok 2013 na jednání Rady města v 11/2012. 
 
3. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 4 
(tisk R/531) 
 
Usn. č. 
R 1030/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1185/1, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7976/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7976/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I - Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 208.174,- Kč (slovy: dvě stě 
osm tisíc jedno sto sedmdesát čtyři koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na 
KÚ,  p. V.P. …, který je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č.  
R 1031/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a uzavření Kupní smlouvy mezi 
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Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1185/3, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8308/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 8308/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 216.839,- Kč (slovy: dvě stě 
šestnáct tisíc osm set třicet devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ, 
p. O.M. …, který je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1032/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem  bytové jednotky č.1185/4, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6146/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6146/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město , za dohodnutou kupní cenu ve výši 160.411,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,   
p. J.B. …, který je v současné době nájemcem bytu. 
 
 
Usn. č.  
R 1033/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem  bytové jednotky č.1185/5, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6469/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6469/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 168.841,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát osm tisíc osm set čtyřicet jedna koruna česká) a a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ, p. L.K. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č.  
R 1034/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1185/6, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6006/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6006/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
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Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 156.757,- Kč (slovy: jedno sto 
padesát šest tisíc sedm set padesát sedm korun českých) a  1000,-Kč poplatek za vklad 
práva na KÚ,  p. L.D. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č.  
R 1035/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotkyč.1185/7, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6779/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6779/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I - Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 176.932,- Kč (slovy: jedno sto 
sedmdesát šest tisíc devět set třicet dvě koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ, p. P.D. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1036/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1185/8, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8012/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 8012/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 209.113,- Kč (slovy: dvě stě 
devět tisíc jedno sto třináct korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. 
V.B. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1037/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/1, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8142/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 8142/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 227.162,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc jedno sto 
šedesát dvě koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. L.A. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1038/10-12 
Rada města po projednání 
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souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/2, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7055/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 7055/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 196.835,- Kč (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc osm set 
třicet pět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. K.K. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1039/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/3, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8243/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 8243/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 229.980,- Kč (slovy: dvě stě dvacet devět tisíc devět set 
osmdesát korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. L.K. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1040/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/4, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6634/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6634/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 185.089,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc osmdesát 
devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. D.K. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1041/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/5, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6420/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
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o velikosti 6420/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 179.118,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc jedno 
sto osmnáct korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. L.M. …, která je v 
současné době nájemcem bytu  . 
 
Usn. č. 
R 1042/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/6, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7849/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 7849/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 218.987,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct tisíc devět set 
osmdesát sedm korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ, p. J. V. …, která 
je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1043/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/7, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6544/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6544/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 182.578,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva tisíce pět set 
sedmdesát osm korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž.  S.J.Z. 
…, kteří jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č.  
R 1044/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/8, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8119/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 8119/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 226.520,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc pět set dvacet 
korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž. J.K.G. …, kteří jsou v 
současné době nájemci bytu . 
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Usn. č.  
R 1045/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/9, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6434/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6434/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 179.509,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set 
devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. J.R. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1046/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/10, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6389/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6389/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 178.253,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc dvě stě 
padesát tři koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. L.K. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1047/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1186/11, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6879/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6879/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 191.924,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jeden tisíc devět 
set dvacet čtyři koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž. M.I.Š. …, 
kteří jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č.  
R 1048/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
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nabyvatelem bytové jednotky č.1186/12, která se nachází v domě č.p. 1186, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6366/124771 na společných 
částech domu s č.p. 1186, postaveném na pozemku p.č. st. 1530 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 6366/124771 na pozemku p.č. st. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané 
na listech vlastnictví číslo 4570 a číslo 4571 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 177.611,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc šest set 
jedenáct korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž. J.M.K. …, kteří 
jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č. 
R 1049/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/1, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6990/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6990/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 182.439,- Kč (slovy: jedno sto 
osmdesát dva tisíce čtyři sta třicet devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ,  p. P.Ž. …, který je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1050/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/2, která se nachází v domě č.p.1185, č.p.1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6477/173448 na 
společných částech domu s č.p.1185, č.p.1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6477/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 169.050,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát devět tisíc padesát korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  
manž. F.H.K. …, kteří jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č. 
R 1051/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/3, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6941/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6941/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 181.160,- Kč (slovy: jedno sto 
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osmdesát jeden tisíc jedno sto šedesát korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ,  p. F.K. …, který je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1052/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/4, která se nachází v domě č.p.1185, č.p.1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6467/173448 na 
společných částech domu s č.p.1185, č.p.1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6467/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 168.789,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát osm tisíc sedm set osmdesát devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad 
práva na KÚ,  manž. R.D.K. …, kteří jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č. 
R 1053/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem  bytové jednotky č.1191/5, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6254/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6254/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 163.229,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát tři tisíce dvě stě dvacet devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na 
KÚ,  p. Z.F. …. 
 
Usn. č. 
R 1054/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/6, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6383/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6383/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 166.596,- Kč (slovy: jedno sto 
šedesát šest tisíc pět set devadesát šest korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ,  p. D.S. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1055/10-12 
Rada města po projednání 
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souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/7, která se nachází v domě č.p.1185, č.p.1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5880/173448 na 
společných částech domu s č.p.1185, č.p.1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 5880/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 153.468,- Kč (slovy: jedno sto 
padesát tři tisíce čtyři sta šedesát osm korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva 
na KÚ,  p. J.V. …. 
 
Usn. č. 
R 1056/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/8, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7022/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 7022/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 183.274,- Kč (slovy: jedno sto 
osmdesát tři tisíce dvě stě sedmdesát čtyři koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad 
práva na KÚ,  p. M.Š. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1057/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy mezi 
Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/9, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6989/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 6989/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 182.413,- Kč (slovy: jedno sto 
osmdesát dva tisíce čtyři sta třináct korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na 
KÚ,  p. K.K. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1058/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1191/10, která se nachází v domě č.p. 1185, č.p. 1191, 
postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4745/173448 na 
společných částech domu s č.p. 1185, č.p. 1191, postaveném na pozemku p.č. st. 1529 a 
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spoluvlastnického podílu o velikosti 4745/173448 na pozemku p.č. st. 1529 zastavěná plocha 
a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4574 a číslo 4575 katastrální území 
Kojetín, Kojetín I – Město, za dohodnutou kupní cenu ve výši 123.845,- Kč (slovy: jedno sto 
dvacet tři tisíce osm set čtyřicet pět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na 
KÚ,  p. M.O. …, která je v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1059/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/1, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5935/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5935/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 177.457,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc čtyři sta 
padesát sedm korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. V.D. …, který je 
v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1060/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/2, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6241/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6241/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 186.606,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc šest set 
šest korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. M.N. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1061/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/3, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5897/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 5897/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 176.320,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát šest tisíc tři sta 
dvacet korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ, p. A.Z. …, která je v 
současné době nájemcem bytu . 
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Usn. č. 
R 1062/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/4, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6186/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6186/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 184.961,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíce devět set 
šedesát jedna koruna česká) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ, p. O.R. …, která je 
v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1063/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/5, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6313/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6313/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 188.759,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc sedm set 
padesát devět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. J.K. …, která je 
v současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R  1064/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/6, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6832/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6832/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 204.277,- Kč (slovy: dvě stě čtyři tisíce dvě stě sedmdesát 
sedm korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. M.Š. …, který je v 
současné době nájemcem bytu . 
 
Usn. č. 
R 1065/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
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nabyvatelem bytové jednotky č.1192/9, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6050/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6050/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 180.895,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc osm set 
devadesát pět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ, p. J.D. …. 
 
Usn. č. 
R 1066/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/10, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4571/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 4571/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 136.673,- Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc šest set 
sedmdesát tři koruny české) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž. B.Z.U. …, 
kteří jsou v současné době nájemci bytu . 
 
Usn. č. 
R 1067/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/11, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6148/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6148/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 183.825,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc osm set 
dvacet pět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  p. R.V. …. 
 
Usn. č. 
R 1068/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/12, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6704/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6704/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 200.450,- Kč (slovy: dvě stě tisíc čtyři sta padesát korun 
českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž. Z.K.K. …, kteří jsou v současné 
době nájemci bytu. 
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Usn. č. 
R 1069/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku jak  je uvedeno dále, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín,Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a  uzavření Kupní smlouvy 
mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako převodcem a 
nabyvatelem bytové jednotky č.1192/13, která se nachází v domě č.p. 1192, postaveném na 
pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6354/96710 na společných 
částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. st. 254 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6354/96710 na pozemku p.č. st. 254 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na 
listech vlastnictví číslo 4567 a číslo 45681 katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za 
dohodnutou kupní cenu ve výši 189.985,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc devět set 
osmdesát pět korun českých) a 1000,-Kč poplatek za vklad práva na KÚ,  manž.  R.E.D. …,  
kteří jsou v současné době nájemci bytu. 
 
Usn. č. 
R 1070/10-12 
Rada města po projednání 
předloží návrh na převod bytových jednotek z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo  
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město do vlastnictví stávajících nájemníků a návrh 
na  uzavření Kupních smluv mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město jako převodcem a nabyvateli, jak je uvedeno výše, k projednání a schválení 
Zastupitelstvu města. 
 
4. Změna rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 14/2012 
(tisk R/532) 
 
Usn. č. 
R 1071/10-12 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2012 dle přílohy tisku R/532, které zahrnuje: 

 příjmy ve výši 383,- tis. Kč 
 výdaje ve výši 383,- tis. Kč 

 
5. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/533) 
 
Usn. č. 
R 1072/10-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pod označením 
stavby č. 11010-043259 0237/12 Kojetín/Tereos TTD-OK umístění podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, zastoupená na základě plné moci společností 
Slezkomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., Příčná 2828/10, Opava, za kterou jedná 
na základě plné moci společnost K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá 386, Zlín, kdy dotčený pozemek 
p.č. 5784/11, ostatní plocha, ve vlastnictví města Kojetína, v katastrálním území Kojetín, 
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, který bude dotčen „Podzemním komunikačním 
vedením, a to na dobu určitou do 31.12.2062. 
 
Usn. č. 
R 1073/10-12 
Rada města po projednání 
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mění usnesení č. R 902/07-12 ze dne 6.6.2012 na souhlasí s převodem pozemků p.č. 
633/50, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 88m2, p.č. 609/17, ostatní plocha - 
zeleň o výměře 196m2, p.č. 609/18, ostatní plocha – zeleň o výměře 35m2 a p.č. 609/4, 
ostatní plocha – jiná plocha  o výměře 253m2,celkem o výměře 572m2, vše v obci  a k.ú. 
Kojetín na listu vlastnictví č.4391 z vlastnictví p. F.U. …, jako „prodávajícího“ do vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, jako „kupujícího“ za kupní cenu 
100,-Kč/m2, dále za podmínky úhrady nákladů s převodem prodávajícím, právní služby a 
daně z převodu nemovitosti a kupujícím úhrady správního poplatku pro vklad práva do KN a 
nájmu za 3 předcházející roky a poměrnou část za rok 2012 ve výši 5,-Kč/m2/rok, 
předloží ZM 10/2012. 
 
Usn. č. 
R 1074/10-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí písemnost p. R.T. …, který nesouhlasí s odkoupením části pozemku p.č. 
178/1 před parcelou č. 154, ostatní plocha, v obci Kojetín III-Kovalovice, v k.ú. Kovalovice u 
Kojetína, na listu vlastnictví č. 10001, o výměře cca 190 m2, za kupní cenu 101,- Kč/m2  a 
trvá na usnesení č. R 959/09-12 ze dne 05.09.2012, 
předloží ZM 10/2012. 

 
6. Nakládání s majetkem města - pronájmy 
(tisk R/534) 
 
Usn. č. 
R 1075/10-12 
Rada města po projednání 
odkládá   zveřejnění   záměru  pronajmout  část pozemku  p.č. 4949/2, ost. pl. – manipulační 
plocha o výměře cca 6257 m2 a p.č. 4957/15, orná půda o výměře cca 1378 m2, v k.ú. 
Kojetín na jednání RM 24.10.2012. 

 
Usn. č. 
R 1076/10-12 
Rada města po projednání 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 204/1, díl č. 22, ost. pl., o 
výměře 135 m2 a část pozemku p.č. 204/1, díl č. 14, ost. pl., o výměře 78 m2 z důvodu 
žádosti současných nájemců p. M.Š. … a pí L.M. … o výměnu užívaných pozemků.  
V případě, že nebude ze strany občanů do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru žádných 
připomínek schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 204/1, díl č. 22, ost. pl., o výměře 135 
m2 pí L.M. …, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné 0,85 Kč/m2/rok, 
s účinností od 1.1.2013 a část pozemku p.č. 204/1, díl č. 14, ost. pl., o výměře 78 m2 p. M.Š. 
…, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné 0,85 Kč/m2/rok, s účinností 
od 01.01.2013.   
 
7. Poskytnutí peněžitého daru 
(tisk R/535) 
 
Usn. č. 
R 1077/10-12 
Rada města po projednání 

       schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč Hospici na Svatém Kopečku, 
Sadové náměstí 24, 779 00 Olomouc, IČ 73634671, jako příspěvek na činnost uvedené 
organizace. 
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8. Stanovení odměny ředitelce ZŠ Svatopluka Čecha, Kojetín 
(tisk R/538) 
 
Usn. č. 
R 1078/10-12 
Rada města po projednání 
schvaluje vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov dle 
tisku R/538. 

 
9. Technicko-organizační opatření k zimní údržbě místních komunikací v roce 
2012/2013 
(tisk R/536) 
 
Usn. č. 
R 1079/10-12 
Rada města po projednání 
schvaluje předložený plán zimní údržby a upravený plán pohotovosti při zabezpečení zimní 
údržby na místních komunikacích v zimním období 2012/2013, 
ukládá řediteli společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o. zabezpečit realizaci schváleného 
plánu v plném rozsahu.  
 
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12-131-01 „Rekonstrukce teplovodního kanálu na 
sídlišti JIH II. etapa“ 
(tisk R/537) 
 
Usn. č. 
R 1080/10-12 
Rada města po projednání 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12-131-01 „Rekonstrukce teplovodního 
kanálu na sídlišti Jih II. etapa“ mezi objednavatelem: Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín, Kojetín  I - Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem - 
starostou města a zhotovitelem: ERDING, a.s., Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno, IČ 255 
12 455, zastoupená Ing. Františkem Vlahou, místopředseda představenstva  Dohodnutá 
celková nabídková cena se upravuje se zněním SoD č.12 -131 – 01 odstavce III., bodu 3., 
takto:  
Cena díla      5 474 218,- Kč bez DPH 
Více/méně práce        118 988,- Kč bez DPH 

Celkem dílo      5 583 206,- Kč bez DPH 
 
10. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 
10/A. Jmenování člena komise RM 
 
Usn. č. 
R 1081/10-12 
Rada města po projednání 
jmenuje členem Komise pro otázky bydlení RM Ing. Dušana Laboně, bytem Kojetín, Kojetín 
I – Město, Dudíkova 1247. 
 
10/B. Žádost Charity Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1082/10-12 
Rada města po projednání 
bere na vědomí žádost Charity Kojetín o navýšení dotace na činnost pro rok 2012, ze dne 
19.09.2012,  
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ukládá Komisi pro poskytování dotací provést kontrolu využití poskytnuté dotace Charitou 
Kojetín na místě, informace o účelnosti využití poskytnuté dotace předložit na jednání 
RM  11/2012. 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.                 Ing. Ilona Kapounová v.r.      
starosta města       místostarostka města                                                                          
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková    
V  Kojetíně dne 3. října 2012   


