
Město Kojetín 
Zastupitelstvo města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Usnesení 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 17. května 2017 v sále 
Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 

 

1. Návrh na výkup rodinného domu č.p. 88 na ul. Tyršova a rodinného domu 
č.p. 107 na ul. Kroměřížská 
(tisk Z/149) 
 
Usn. č. Z 245/05-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi  pozemku parcelní číslo St. 381 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1027m2, 
nacházející se v katastrálním území Kojetín, jehož  součástí je stavba, a to: budova čp. 88, 
označená jako rodinný dům,  vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj,  Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 4373 pro katastrální území Kojetín, 
část obce Kojetín I-Město, obec Kojetín,  který je ve vlastnictví p. ZP…, do vlastnictví Města 
Kojetína, se sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, zastoupené starostou Ing. 
Jiřím Šírkem, za kupní cenu ve výši 900.000,- Kč, prostřednictvím zprostředkovatele 
společnosti M&M reality holding a.s., IČ 27487768, se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 
Praha 1, zastoupené na základě plné moci Bc. Janem Hamplem. Kupní cena bude uhrazena 
na účet zprostředkovatele po podpisu kupní smlouvy, návrh na zahájení řízení o povolení 
vkladu vlastnického práva Města Kojetína do katastru nemovitostí doručí příslušnému 
Katastrálnímu úřadu zástupce zprostředkovatele nejpozději do 5 pracovních dnů od zaplacení 
kupní ceny na účet zprostředkovatele, 
ukládá 
starostovi města uzavřít s prodávajícím a zprostředkovatelem kupní smlouvu na koupi 
pozemku parcelní číslo St. 381 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož  součástí je stavba čp. 88, 
označená jako rodinný dům, za výše uvedených podmínek.  
 
Usn. č. Z 246/05-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje  
koupi  pozemku parcelní číslo St. 416 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 554m2, 
nacházející se v katastrálním území Kojetín, jehož  součástí je stavba, a to: budova čp. 107, 
označená jako objekt k bydlení, a dále  pozemku parcelní číslo 624 (zahrada), o výměře 
291m2,  nacházející se v katastrálním území Kojetín, vše zapsané v Katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,  Katastrální pracoviště Přerov, na LV č. 1255 pro 
katastrální území Kojetín, část obce Kojetín I-Město, obec Kojetín,  které jsou ve 
spoluvlastnictví p. AP…( podíl 2/3)  a p. JV…(podíl 1/3), do vlastnictví Města Kojetína, se 
sídlem Masarykovo nám. 20, Kojetín I-Město, Kojetín, zastoupené starostou Ing. Jiřím Šírkem, 
za kupní cenu ve výši 700.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena na účet prodávajících po 
podpisu kupní smlouvy, 
ukládá 
starostovi města uzavřít s prodávajícími kupní smlouvu na koupi  pozemku parcelní číslo St. 
416, jehož  součástí je stavba čp. 107, označená jako objekt k bydlení, a dále  pozemku 
parcelní číslo 624, za výše uvedených podmínek.  
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2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 6/2017 
(tisk Z/150) 
 
Usn. č. Z 247/05-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2017 dle přílohy a důvodové zprávy tisku Z/150, kterým se zapojují 
do rozpočtu: 

- nové příjmy ve výši    720,91 tis. Kč 
- nové výdaje ve výši 1 250,91 tis. Kč 
- financování o částku    530,00 tis. Kč 

 

3. Zřízení přípravné třídy při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, 
okres Přerov 
(tisk Z/151) 
 
Usn. č. Z 248/05-17 
Zastupitelstvo města po projednání 
zřizuje 
při Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov, pro školní rok 2017/2018, jednu 
přípravnou třídu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Šírek v.r.           Miloslav Oulehla v.r. 
starosta města            místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
  
Ověřovatelé zápisu:                                                       Mgr. Eva Pěchová v.r.    
            člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
 
 
 
        MUDr. Martin Hönig v.r. 
        člen zastupitelstva města  
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně dne 23. května  2017. 



   3/3 

 


