
U S N E S E N Í 

  
ze 75. schůze Rady města Kojetína, konané dne 15. října 2013, v 10:00 hodin, 

v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20 
 

 
2. Záměr bezúplatného převodu areálu bývalého SOU Kojetín 
 
Usn. č. 
R 1631/10-13 
Rada města po projednání 
pověřuje Ing. Jiřího Šírka, starostu města a Ing. Ilonu Kapounovou, místostarostku, 
jednáním ze zástupci Olomouckého kraje ve věci bezúplatného převodu níže uvedených  
nemovitostí - areálu bývalého učiliště na ulici Křenovská 676 v Kojetíně, ke kterým má právo 
hospodaření Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 : 

- budova č.p. 676, Kojetín I – Město, obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1638 zast. pl. a 

pozemku parc. č. st. 1638 zast. pl. o výměře 1141 m2 v k.ú. a obci Kojetín 

- budova bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1640 zast. pl., budovu bez 

č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1641 zast. pl., budovu bez č.p./č.e. obč. 

vyb. na pozemku parc. č. st. 1642 zast. pl., budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na 

pozemku parc. č. st. 1643 zast. pl., budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. 

č. st. 1644 zast. pl., budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1645 zast. 

pl., budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 1646 zast. pl., pozemky 

parc. č. st. 1639 zast. pl. o výměře 160 m2, parc. č. st. 1640 zast. pl. o výměře 911 

m2, parc. č. st. 1641 zast. pl. o výměře 199 m2, parc. č. st. 1642 zast. pl. o výměře 

164 m2, parc. č. st. 1643 zast. pl. o výměře 395 m2, parc. č. st. 1644 zast. pl. o 

výměře 91 m2, parc. č. st. 1645 zast. pl. o výměře 257 m2, parc. č. st. 1646 zast. pl. 

o výměře 409 m2 a parc. č. 848/3 ost. pl. o výměře 386 m2 a část pozemku parc. č. 

848/2 ost. pl. o výměře cca 4 140 m2, vše v k.ú. a obci Kojetín, se všemi součástmi a 

příslušenstvím, zejména přípojkami plynu, vody a kanalizace, zděným zásobníkem, 

přístřeškem na kola, studnou, kanalizační šachtou, stožárovou trafostanicí, 

komunikacemi, zpevněnými plochami, oplocením, vjezdovými vraty, trvalými porosty, 

včetně vnitřního vybavení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.        Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města          místostarostka města                                              
 
 
 
 
 
Zápis provedla Jiřina Zdařilová v.r.  
V  Kojetíně dne 15. října 2013  


