
 

 

U S N E S E N Í 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. října 2012 
v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín,  

Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 
3. Prodej bytů z majetku Města Kojetína – část 4 
(tisk Z/130) 
 
Usn. č. Z 251/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 252/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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.1185/3, 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. Z 253/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. 
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Usn. č. Z 254/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 255/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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. Z 256/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 257/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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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. Z 258/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 259/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 260/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 261/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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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. Z 262/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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. Z 263/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 264/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 265/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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.1186/8, 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 . 
 
Usn. č. Z 266/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 267/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 268/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 269/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje převod 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.1186/12, 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. Z 270/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 271/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 272/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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 . 
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Usn. č. Z 273/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 274/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 275/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 276/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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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. Z 277/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 278/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 279/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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. Z 280/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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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. Z 281/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 282/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 . 
 
Usn. č. Z 283/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 284/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
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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. Z 285/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 286/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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.1192/9, 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. Z 287/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. Z 288/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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schvaluje převod 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. Z 289/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 . 
 
Usn. č. Z 290/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 . 
 
4. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/131)  
 
Usn. č. Z 291/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku, před p.č.149, parcely č. 178/1,ostatní plocha  o výměře cca 
200m2, která je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v obci Kojetín III - Kovalovice, v k. ú. Kovalovice u Kojetína, na listu  vlastnictví č. 
10001, manž. M.V.O. …, za  cenu 101,- Kč/m2, za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícími – geometrický  plán, právní služby, správní poplatek při 
vkladu práva  do KN, daň z převodu nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 292/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
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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 190m2, za kupní cenu 101,- Kč/m2 a trvá 
na podmínkách prodeje dle  usnesení R959/09-12 ze dne 05.09.2012.    
 
Usn. č. Z 293/10-12 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.      Ing. Ilona Kapounová v.r. 
starosta města         místostarostka města 
 
 
 
 
 
 Jindřich Bureš v.r. 
Ověřovatelé zápisu:             člen ZM 
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Rudolf Pavlíček v.r. 
                  člen ZM 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 3. října 2012  


