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                         U S N E S E N Í 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 26. května 2015 v 
16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
3. Víceúčelová sportovní hala – postup prací a financování 
(R/49) 
 
Usn. č. Z 79/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o postupu prací a financování akce víceúčelová sportovní hala, 
ukládá finančnímu odboru zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2016 částku ve výši 
18 930 tis. Kč, určenou na úhradu nákladů stavby Víceúčelová sportovní hala Kojetín. 
 
4. Nakládání s majetkem města  
(tisk Z/50) 
 
Usn. č. Z 80/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
422.000,- Kč (slovy: Čtyřistadvacetdvatisícekorunčeských), z vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. DP … a uzavření kupní 
smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 95-EA/15. Kupující hradí daň z nabytí 
nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 

Usn. č. Z 81/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, pro 
katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
264.000,- Kč (slovy: Dvěstěšedesátčtyřitisícekorunčeských), z vlastnictví Města Kojetína, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. MČ …  a uzavření kupní 
smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 96-EA/15. Kupující hradí daň z nabytí 
nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 

Usn. č. Z 82/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 
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pracoviště Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou 
aukcí, ve výši 277.000,- Kč (slovy: Dvěstěsedmdesátsedmtisíckorunčeských), z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. DJ … a 
uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 107-EA/15. Kupující 
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 

Usn. č. Z 83/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Přerov, pro katastrální území Kojetín, Kojetín I – Město, za kupní cenu dosaženou 
aukcí, ve výši 292.000,- Kč (slovy: Dvěstědevadesátdvatisíckorunčeských), z vlastnictví 
Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do vlastnictví p. RJ … a 
uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční vyhlášce č. 108-EA/15. Kupující 
hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. 

Usn. č. Z 84/05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí informaci o provedené veřejné dražbě Cholerovských rybníků, dle 
důvodové zprávy k tisku Z/50 a Protokolu o provedené dražbě č. 722-DD/15. 

5. Zřízení přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres 
Přerov 
(tisk Z/51) 
 
Usn. č. Z /05-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
zřizuje při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov pro školní rok 
2015/2016 jednu přípravnou třídu.  
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
       Mgr. Jarmila Zítková v.r. 
Ověřovatelé zápisu:                člen zastupitelstva města 
 
 
 
            Jindřich Bureš v.r. 
        člen zastupitelstva města 
     
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 26. května 2015 


