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Svolání Vl. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Na základě ustanovení Ş91' odst. ]. zákona č. Iz8/2ooo Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění
pozdějších předpisů, svolávám členy Zastupitelstva města Kunovice k Vl. zasedání zastupĺtelstva
města.

Místo konání: Kunovice, nám. Svobody 361, zasedací místnost
Doba konání: čtvrtek 24.ŕijna 2019 v 17:00 hodin
Program
Body programu dané plánem práce ZM

].'

2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedáníZM
1' čtenínávrhu rozpočtu města na rok 2020 včetně návrhu investic na rok 2020
Stav čerpánírozpočtu k 3].' 8. 2019
Stav zajĺštěníinvestĺčníchakcí
Zprávy o činnosti mateřské školy a základních škol za školnírok 20I8/I9

Různé

6.

Vzájemné převody pozemků mezi Marií Zajíčkovou,Potočná ]-073, Kunovice a městem
Kunovĺce - po zveřejnění
7. Návrhy k uctění památky pana Miroslava Tomáše Miklíka
8. Nabídka PhDr' Boženy a Josefa Abrhámových prostřednictvím advokátní kanceláře Hornová
a partneři, Vodĺčkova28, Praha L na prodej pozemků v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
9. Žádost Charity Uherské Hradĺštěo fĺnančnípříspěvek na úhradu nákladů spojených
s poskytováním sociálních služeb
L0. Vzájemné převody pozemků mezi Mgr. Ludmilou Kotasovou, Na Rybníku 624, Kunovĺce
a městem Kunovĺce - po zveřejnění
11. Vzájemné převody pozemků mezi manžely Josefem a Janou HoláskovýmL Na Bělĺnce
L578, Kunovice a městem Kunovice
12. Nabídka Tomáše Halámka, Preslova 50, Stránice 398, Brno na odkoupení podílu 1/6 pozemku
p. č,.3298/4

_ 1ábradlí podél vodního toku řeky olšavy
a Most ul. Na Řĺołu- spojující ul. olšavní a ul. Na Řearu přes řeku olšavu (vyřazení

13. Návrh na vyřazení z majetku města Kunovice

z majetku města v rámci akce ,,PPo na řece olšavě")

t4. Żádost o poskytnutí dotace městu Kunovice pro jednotku sboru dobrovolných hasičůod
Zlínskéhokraje
15' Žádost o dotaci na projekt ,,Rekonstrukce sportovního areálu zš u pálenice, Kunovĺce"
v rámci programu MMR
16. Návrh 5' změny rozpočtu města Kunovice na rok 2019 _ rozpočtovéopatření č.5/2019
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná
Kunovice !4. října 2019
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