
U S N E S E N Í 

  
z 22. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. září 2015, v 15:00 hodin, 
v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, 

Kojetín 
 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/2015 
(tisk R/213) 
 
Usn. č. 
R 486/09-15 
Rada města po projednání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/213, které 
spočívá v přesunech mezi výdaji v rámci schváleného rozpočtu města a nedochází jím 
k žádnému navyšování celkových rozpočtových výdajů ani příjmů. 
 
3. Návrh na vyřazení majetku 
 
Usn. č. 
R 487/09-15 
Rada města po projednání 
schvaluje vyřazení majetku (stavby, budovy – účet 021), inv. č. 739120022, oplocení hřiště 
v Tyršově ulici, dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 21.09.2015. 
 
4. Nakládání s majetkem města – prodej bytů – aukce 3. kolo 
(R/212) 
 
Usn. č. 
R 488/09-15 
Rada města po projednání 
souhlasí s převodem 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, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 399.000,-Kč, z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového 
spoluvlastnictví nabyvatelům – ZH … - id.1/2  a JŠ … - id.1/2 a s uzavřením kupní 
smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 100-EA-III/15. Kupující hradí daň 
z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí, 
předloží k projednání ZM 09/2015. 

 
5. Organizační záležitosti 
Usn. č. 
R 489/09-15 
Rada města po projednání 
schvaluje změnu v programu jednání Zastupitelstva města Kojetína, dne 29.09.2015. 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.         Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města          místostarosta města                                              
 
Zápis provedla Michaela Daňková  
V  Kojetíně dne 29. září 2015 


