
U S N E S E N Í 

  
z 10. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. dubna 2015, v 10:00 hodin, 

v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín 

 
 

2. Zveřejnění záměru prodeje bytů – veřejná aukce  
 
Usn. č. 
R 259/04-15 
Rada města po projednání 
schvaluje zveřejnění záměru prodeje  

1) bytové jednotky č.1185/7, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, Kojetín, Kojetín-
I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6779/173448 na společných částech domu s č.p. 1185,1191, 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, 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 444.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

2) bytové jednotky č.1185/13, která se nachází v domě č.p. 1185,1191, Kojetín, 
Kojetín-I Město, postaveném na pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 6877/173448 na společných částech domu s č.p. 1185,1191, postaveném na 
pozemku p.č. st.1529 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6877/173448 na 
pozemku p.č. st.1529 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 4574, 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 444.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

3) bytové jednotky č.1186/13, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6279/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. 
st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6279/124771 na pozemku p.č. st.1530 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 422.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

4) bytové jednotky č.1186/14, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
3412/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. 
st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3412/124771 na pozemku p.č. st.1530 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 264.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

5) bytové jednotky č.1186/17, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6094/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. 
st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6094/124771 na pozemku p.č. st.1530 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 422.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 
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6) bytové jednotky č.1186/19, která se nachází v domě č.p.1186, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6102/124771 na společných částech domu s č.p.1186, postaveném na pozemku p.č. 
st.1530 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6102/124771 na pozemku p.č. st.1530 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4570, 4571, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 422.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

7) bytové jednotky č.1192/7, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5799/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. 
st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5799/96710 na pozemku p.č. st.254 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 399.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

8) bytové jednotky č.1192/8, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5772/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. 
st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5772/96710 na pozemku p.č. st.254 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 399.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

9) bytové jednotky č.1192/14, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
6363/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. 
st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 6363/96710 na pozemku p.č. st.254 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 354.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

10) bytové jednotky č.1192/15, která se nachází v domě č.p. 1192, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5813/96710 na společných částech domu s č.p. 1192, postaveném na pozemku p.č. 
st.254 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5813/96710 na pozemku p.č. st.254 
zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví číslo 4567, 4568, 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude uskutečněn formou veřejné 
aukce, minimální vyvolávací cena 399.000,- Kč. Kupující bude poplatníkem daně 
z nabytí nemovitosti. 

11) bytové jednotky č.1204/3, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-
I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
7957/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7957/125526 na 
pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 482.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

12) bytové jednotky č.1205/4, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-
I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5444/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5444/125526 na 
pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
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uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 412.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

13) bytové jednotky č.1205/7, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-
I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5437/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5437/125526 na 
pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 393.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

14) bytové jednotky č.1205/9, která se nachází v domě č.p. 1204,1205, Kojetín, Kojetín-
I Město, postaveném na pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
5644/125526 na společných částech domu s č.p. 1204,1205, postaveném na 
pozemku p.č. st. 1534 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5644/125526 na 
pozemku p.č. st. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 3563, 4609, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 437.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

15) bytové jednotky č.1321/4, která se nachází v domě č.p.1320,1321, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na 
pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 
pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 4572, 4573, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 277.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

16) bytové jednotky č.1321/7, která se nachází v domě č.p.1320,1321, Kojetín, Kojetín-I 
Město, postaveném na pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
4288/171177 na společných částech domu s č.p.1320,1321, postaveném na 
pozemku p.č. st. 2011 a spoluvlastnického podílu o velikosti 4288/171177 na 
pozemku p.č. st. 2011 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví 
číslo 4572, 4573, katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město. Prodej bude 
uskutečněn formou veřejné aukce, minimální vyvolávací cena 292.000,- Kč. 
Kupující bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.           Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města                                              
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 14. dubna 2015 


