
Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 57. schůze Rady města Kojetína, konané 7. června 2017, v 9:00 hodin, 
v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 

Kojetín 
 
1. Nakládání s majetkem města 
(tisk R/593) 
 
Usn.č. 
R 1235/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Kojetín - Tovačov“ na částech 
pozemků  

- p.č. 4447/4, ostatní plocha –jiná plocha o výměře cca 20m2, p.č. 4447/17, orná půda o     
výměře cca 1 140m2, p.č. 4447/16, orná půda o výměře cca 910m2 a p.č. 4447/15, 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca  1 340m2, ve vlastnictví „Nadace Doktora 
Leopolda Prečana, arcibiskupa Olomouckého, k podporování Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova 9, Olomouc, zapsané na listu vlastnictví 
č.  2637, 

- p.č. 4447/1, orná půda o výměře cca 345m2, ve vlastnictví p. JK…, zapsané na listu 
vlastnictví č. 593, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jako „vlastníky“ 
a Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„stavebník“.  

 
Usn.č. 
R 1236/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu 
„Cyklostezka Kojetín - Tovačov“ mezi Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, 
Kojetín I-Město, jako „nájemce“ či „budoucí oprávněný“ a společností Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, 60200 Brno jako  „pronajímatel“ či „budoucí povinný“. Předmětem nájmu a 
zřízení služebnosti je část pozemku p.č. 5779/3, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře cca 2 
670m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 356, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, která bude 
dotčena stavbou cyklostezky, 
předloží  
k projednání zastupitelstvu města 06/2017. 
 
Usn.č. 
R 1237/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru směny částí pozemků pro stavbu „Cyklostezka Kojetín - Tovačov“ 

- p.č. 4447/4, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 20m2,  
- p.č. 4447/17, orná půda o výměře cca 1 140m2,  
- p.č. 4447/16, orná půda o výměře cca 910m2,  
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- p.č. 4447/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca  1 340m2,  
zapsané na listu vlastnictví č. 2637, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,  
Katastrální pracoviště Přerov, vše v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které  jsou ve 
vlastnictví „Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa Olomouckého,  k podporování 
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci“, Wurmova 9,    Olomouc,  za pozemky 

- p.č. 7032/7, orná půda o výměře 550m2,  
- p.č. 7032/21, orná půda o výměře 287m2, 
- p.č. 1818/320, orná půda o výměře 522m2, 
- p.č. 1818/375, orná půda o výměře 764m2, 

      - p.č. 4127/27, orná půda o výměře 1297m2,  
zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, které jsou ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínky 
úhrady nákladů spojených se směnou, tj. geometrický plán, právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva do KN Městem Kojetínem, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město.  
 
Usn.č. 
R 1238/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní o nabytí části pozemku na stavbu 
„Cyklostezka Kojetín - Tovačov“ 

- p.č.  4447/1, orná půda o výměře cca 345m2, z vlastnictví p. JK…, zapsané na listu 
vlastnictví č. 593, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, vedené u Katastrálního 
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, jako „budoucí prodávající“ do 
vlastnictví Města Kojetína,  Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„budoucí kupující“, za kupní cenu 50,-Kč/m2 a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
spojených „budoucím kupujícím“, tj. geometrický plán, právní služby, správní poplatek 
při vkladu práva do KN, 

předloží k projednání zastupitelstvu města 06/2017. 
 
Usn.č. 
R 1239/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 656/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře cca 297m2 a části pozemku p.č. 656/2, ostatní plocha -ostatní komunikace  o výměře 
cca 28m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za 
min. kupní cenu 100-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu práva do KN.  
 
Usn.č. 
R 1240/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 40/1, ostatní plocha-ostatní komunikace o 
výměře cca 3m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území Kojetína a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, 
vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o 
koupi, za min. kupní cenu 1000,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem 
spojených kupujícím – v tom právní služby, geometrický plán, správní poplatek při vkladu 
práva do KN.  
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2. Kupní smlouva – VW Cady pro Městskou policii Kojetín 
(tisk R/594) 
 
Usn.č. 
R 1241/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na nákup vozidla VW Cady RZ: 7T8 9054 mezi kupujícím Městem 
Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a prodávajícím AAA Auto 
International a.s., IČ 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 18400 Praha 8 Čimice, za cenu 
do 150 000 Kč bez DPH (do 181 500 Kč s DPH), 
schvaluje 
uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla Škoda Fabia RZ: 2M0 7778 mezi prodávajícím 
Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, 
IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Jiřím Šírkem – starostou města a kupujícím AAA Auto 
International a.s., IČ 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 18400 Praha 8 Čimice, za cenu 
nad 24 800 bez DPH (nad 30 tis Kč s DPH). 
 
 
3. Návrh na vyřazení majetku dle návrhu HIK 
 
Usn.č. 
R 1242/06-17 
Rada města Kojetína po projednání 
schvaluje  
vyřazení majetku DDHM-účet 028, automobil Škoda Fabia SPZ 2M07778 Městského úřadu 
Kojetín a DHM-účet 022, osobní automobil Peugeot SPZ 4M39883 Městské policie Kojetín, 
dle návrhu Hlavní inventarizační komise, ze dne 05.06.2017.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 7. června 2017. 


