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                          U S N E S E N Í 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 14. července 2015 
v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, 

Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 
3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína 
(ústně) 
 
Usn. č. Z 86/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Kojetína, která od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 26.05.2015 jednala třikrát – 10.06.2015, 23.06.2015 a 14.07.2015. 
 
4. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína 
(tisk Z/52) 
 
Usn. č. Z 87/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne 10.12.2013, 
25.03.2014, 24.06.2014, 31.03.2015 a 26.05.2015. 
 
5. Nakládání s majetkem města – prodej bytů 
(tisk Z/53) 
 
Usn. č. Z 88/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje převod 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, za kupní cenu dosaženou aukcí, ve výši 
482.000,- Kč, z vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
do vlastnictví  MM … a RM …  a uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v aukční 
vyhlášce č. 103-EA-II/15. Kupující hradí daň z nabytí nemovitých věcí a náklady spojené se 
zápisem do katastru nemovitostí. 
 
6. Nakládání s majetkem města 
(tisk Z/54) 
 
Usn. č. Z 89/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1429/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100m2, 
včetně stavby budovy s č.p. 1472, jiná stavba, která stojí na pozemku p.č. st. 1429/4 a je 
jeho součástí, vše ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. MD …, za kupní 
cenu 183.000,-Kč a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
prodávajícím – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti a za podmínky využití budovy pro nehlučný provoz.  
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Usn. č. Z 90/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/2655/2015-OOLR, pozemkové parcely č. 1851/2, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1377m2, zapsané na listu vlastnictví 60000, v 
katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, včetně zavazujících a 
omezujících podmínek a sankčních ujednání ve smlouvě uvedených v čl. IV a zřízení 
věcného práva uvedeného v čl. V, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„nabyvatele“.  
 
Usn. č. Z 91/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/OOL/3715/2015-OOLR, pozemkové parcely č. 603/2, 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7689m2, zapsané na listu vlastnictví 60000, v 
katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, včetně zavazujících a 
omezujících podmínek a sankčních ujednání ve smlouvě uvedených v čl. IV a zřízení 
věcného práva uvedeného v čl. V, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, jako „převodce“ do 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
„nabyvatele“.  
 
Usn. č. Z 92/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 435/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 14m2 
a části pozemku p.č. 436/1, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 44m2, vše ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. PH a p. AH … , za kupní cenu 110,-
Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom 
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí 
nemovitosti a za podmínky vystavění nové zídky do 30.11.2016. 
 
Usn. č. Z 93/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku p.č. 5764/2, zahrada o výměře 182m2, ve vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním území Kojetín 
a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. JŠ …, za kupní cenu 110,-Kč/m2 a  za podmínky 
úhrady veškerých nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby, správní 
poplatek při vkladu práva do KN a daně z nabytí nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 94/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej části pozemku p.č. 4917/3, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
cca 85m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, p. JK …, za kupní 
cenu 100,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených 
kupujícím – v tom geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN 
a daně z nabytí nemovitosti.  
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Usn. č. Z 95/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje prodej pozemku p.č. 289/3, ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 
122m2, ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, 
v katastrálním území Kovalovice u Kojetína a obci Kojetín III-Kovalovice, na listu vlastnictví č. 
10001, vedeném u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, 
Mysliveckému sdružení HANÁ Popůvky-Kovalovice, se sídlem Kovalovice, 751 41 
Popůvky, IČO 47999187, za kupní cenu 30,-Kč/m2 a  za podmínky úhrady veškerých 
nákladů s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby, správní poplatek při vkladu 
práva do KN a daně z nabytí nemovitosti. 
 
Usn. č. Z 96/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje přijetí daru pozemku p.č. 603/8, ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 
21m2, v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 285, 
vedeném  u Katastrálního úřadu  pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, formou 
darovací smlouvy, z vlastnictví rovnodílných podílových spoluvlastníků p. VV … a p. JŽ …, 
do vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město a  za 
podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených dárci – v tom právní služby, 
správní poplatek při vkladu práva do KN. 
            
7. Výroční zpráva společnosti TECHNIS Kojetín s r.o. za rok 2014, Vyhodnocení topné 
sezóny za rok 2014 
(tisk Z/55) 
 
Usn. č. Z 97/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí výroční zprávu společnosti TECHNIS Kojetín s r. o. za rok 2014 a 
vyhodnocení topné sezóny společnosti za rok 2014. 
 
9. Plán hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetína ve volebním 
období 2015-2018 
(tisk Z/57) 
 
Usn. č. Z 98/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí plán hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Kojetína ve 
volebním období 2015-2018. 
 
10. Aktuální informace, náměty a připomínky členů ZM a občanů města, došlá pošta 
10/A. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města 
 
Usn. č. Z 99/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 
bere na vědomí 

- zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZM, ze dne 17.06.2015, 
- zápis č. 2/2015-KV, o provedené kontrole (kontrola smluv o provozu dohlížecích 

kamerových systémů v působnosti města), ze dne 22.04.2015, 
- zápis č. 3/2015-KV, o provedené kontrole (kontrola realizace výstavby a 

připravenosti na provoz víceúčelové sportovní haly), ze dne 23.06.2015. 
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10/B. Zápisy z jednání Osadního výboru Popůvky 
 
Usn. č. Z 100/07-15 
Zastupitelstvo města po projednání 

- zápis z jednání Osadního výboru Popůvky, ze dne 29.05.2015, 
- zápis z jednání Osadního výboru Popůvky, ze dne 09.06.2015. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.       Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města       místostarosta města 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ilona Kapounová v.r. 
Ověřovatelé zápisu:                člen zastupitelstva města 
 
 
 
 
 
 
              Jaroslav Drbal v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
     
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 14. července 2015 


