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vlĚsľo KUNovlcE
ING. PAVEL VARDAN
starosta

Svolání lV. zasedání Zastupltelstva města Kunovice
Na základě ustanovení 5 91 odst' ]. zákona č. 1'28/2ooo Sb',

o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů, svolávám členy Zastupitelstva města Kunovĺce k lV. zasedání zastupitelstva
města.

Místo konání: Kunovice, nám. Svobody 361, zasedací místnost
Doba konání: čtvrtek 20. června 2019 v 17:00 hodin
Program
Body programu dané plánem práce ZM

1'
z.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
Závěrečný účetza rok 2018
Schválení účetnízávěrky města za rok 2018
Účetní závěrka PIK-PD, s. r. o., za rok 2oI8, Zpráva o činnosti a hospodaření PIK-PD, s. r. o.,
Kunovice za rok 2018
Stav čerpánírozpočtu k 30.4.2019
Stav zajištěníinvestĺčníchakcí
Kulturní, sportovní a společenskéakce na 2. pololetí 2079 a jejĺch zajištění
Zprávy výborů ZM

Různé

9.

Nabídka na darování pozemku v lokalĺtě Na Záhonech v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
10. Žádost firmy Solfarm s.r.o., opočnice 80, Nymburk o uzavření Dohody o ukončenísmlouvy

o zŕízenívěcného břemene a Žádost firmy Solfarm B s.r.o., o uzavření Smlouvy o zřizení
služebnosti na pozemcích p' č.78t/2 a 787/20 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště - po zveřejnění
11. Žádost manželůKarla a Petry Ulrychových, U Pumpy 635, Kunovice o odprodej části pozemku
p. č. 1106/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště - po zveřejnění
72. Zpráva o opravách budov v majetku města Kunovice v roce 20].9
13. Žádost o vyjádření k odstranění železničnívlečky
14. Žádost o účelovouinvestičnídotaci pro jednotky sboru dobrovolných hasičůobcí dle výzvy
JsDH_V3-2020 na realĺzaci přístavby hasičskézbrojnice
15. Dodatek č. 4 k Plánovací smlouvě č,. 2/lxzM/2o12 Výstavba parkovacích a odstavných stání
a úprava navazujících zpevněných ploch pro objekt Zdravotního střediska v ul. Pod Kostelem
16. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č' 16/XI|ZM /201'6 mezi městem Kunovĺce a společností EPS
řešícívýstavbu parkovacích a zpevněných ploch, přístupové komunikace a prodloužení
veřejného osvětlení ul. V Pastouškách v Kunovicĺch
77. Zpráva o technickém stavu bytových domů Na Záhonech č' p' 570 a č. p.571'
18. Žádost Fotbalu Kunovĺce, z's' o spolufinancovánírekonstrukce fotbalového hřiště
19. Žádost ELMO a's., Příluky 386,llín o uzavřeníSmlouvy č. 10300346461007 o smlouvě budoucí
ozŕízenívěcného břemene mezi městem Kunovice a E.oN Dĺstribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2I51'l6, ČeskéBudějovĺce na pozemky p. č.207411',207813,2078lL,2078lŻ aŻ07911' v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na akci Kunovĺce, Ramet, kabel. NN - po zveřejnění
20. Návrh na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kunovice zkráceným postupem - změna
usnesení

o smlouvách budoucích (darovací, o podmínkách provozu a údržbě)a Smlouva
o realizaci přeložek a vyvolaných investic mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s.

21. Smlouvy

p., Brno v rámcĺ akce ,,olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města"

o

právu provést stavbu č. 79/.'.zV/2o1'8 mezi městem Kunovice a vlastníky
dotčených pozemků řešícípostup a spolufinancování investičníhozáměru na vybudování

22. Smlouva

nové veřejné dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Na Karmaku pro výstavbu nových
RD

-

I. ETAPA

23. Veřejnoprávním smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s.
p., Brno v rámci akce ,,olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města"

24.Żádost Aircraft lndustries, a.s', Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, lČ2717484I,
zastoupené generální ředĺtelkou paní llonou Plškovou, o opravu příjezdové komunikace
k letišti

25. Návrh na schválení členstvíměsta Kunovice v zapsaném spolku Bratrství čechůa Slovákrj
Javořina, z. s.
26. Návrh 3' změny rozpočtu města Kunovice na rok 2oL9 _ rozpočtovéopatření č,.3/2ot9

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.
Kunovice 11. června 2019
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