USNESENÍ
z II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 21. února 2019
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
21/II./2019

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od I. zasedání zastupitelstva města dne 13.
prosince 2018

22/II./2019

bere na vědomí
poskytnutí příspěvků města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2019 takto:

Poř.č.
1.

2.

Adresa žadatele

Účel žádosti

Kč

Český svaz chovatelů Základní
organizace Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
Moravští zemští páni, z.s.
zemský rada

Na podporu a rozvoj místního spolku
poštovních holubů

5.000,-

Příspěvek na vzdělávací a kulturní
činnost spolku.

4.000,-

Super T-gym Kulturistika – fitnes

Mistrovství ČR v kulturistice mužů

3.

4.

18.000,-

Modelářský kroužek Blaník Kunovice
z.s.

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku

LMK Blaník Uh. Hradiště p.s.

Příspěvek na dopravu, na
modelářské závody žactva a dorostu

5.

Římskokatolická farnost Kunovice

8.

5.000,-

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu

YONEX Badminton Open – turnaj
amatérských a závodních hráčů do
úrovně 4. ligy i

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu

Badmintonové turnaje pro děti
YONEX KIDS

SBTS Aircraft Kunovice p.s.

Sportovní soutěže pro mladé členy
SBTS Kunovice a neorganizovanou
mládež

9.
Snails Kunovice
10.

8.000,-

Farní den

6.

7.

10.000,-

5.000,-

15.000,-

9.000,-

Slovácká školní liga v softbalu
15.000,-

23/II./2019

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 04.02.2019

24/II./2019

schvaluje
kulturní, společenské a sportovní akce na 1. pololetí 2019 a jejich zajištění

25/II./2019

schvaluje
převod části pozemku p. č. 1704 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví UVED Company, s.r.o., Bulharská 996/20, Praha 10 za
sjednanou kupní cenu 200,- Kč/m2 a úhrady nákladů za zpracování geometrického
plánu

26/II./2019

schvaluje
Smlouvu č. 1030047223/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
pozemku p. č. 2421 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Žáček, kab.
smyčka NN“

27/II./2019

schvaluje
Smlouvu č. 1030041243/001 o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
pozemku p. č. 2504/1, 3690, 3703/60 a 3702/86 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice, Vycudilík, kabel NN“

28/II./2019

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů mezi městem Kunovice
a ČSOB Asset Management, a. s.

29/II./2019

odročuje
převod pozemku díl „e“ z p. č. 3191/1 o výměře 193 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
bezúplatně
odročuje
převod pozemku p. č. 3183/2 o výměře 20 m2 a díl „a“ + díl „b“ z p. č. 3184 o výměře
209 m2 z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice bezúplatně
ukládá
vedoucí odboru hospodářsko-správního předložit obecný znalecký posudek na druh
pozemku
T.: 25.04.2019
Odp.: Bc. Ivana Škrášková

30/II./2019

bere na vědomí
žádost MěÚ Uh. Hradiště, odbor sociálních služeb o pomoc ve věci rodiny nezletilých
dětí
schvaluje
poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu města § 4349 pol. 5492 rodičům
nezletilých dětí

31/II./2019

schvaluje
Dodatek č. 50 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy na území měst
Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město, uzavřené dne 16. 2. 1994, ve znění 49

dodatků, kterým se stanovuje výše podílu uvedených měst na bezplatnou přepravu
seniorů nad 70 let v roce 2019
32/II./2019

schvaluje
měsíční odměnu
ve výši 1.500 Kč za výkon funkce předsedkyně
„Komise sociální a pro práci se seniory“ s účinností od 1. 3. 2019

33/II./2019

souhlasí
s případným vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Kunovice a členy
Zastupitelstva města Kunovice

s účinností od 1.
3. 2019
34/II./2019

schvaluje
založení nového termínovaného účtu mezi městem Kunovice a Komerční bankou, a. s.,
se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, 114 07, IČ 45317054 ve výši 27.005.000,- Kč
schvaluje
Smlouvu o termínovaném účtu s indexovou sazbou mezi městem Kunovice a Komerční
bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, 114 07, IČ 45317054
zmocňuje
starostu města k podpisu Smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou ve výši
27.005.000,- Kč na spolufinancování protipovodňových opatření

35/II./2019

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 114 313,38 tis. Kč, výdaje 148 811,65 tis. Kč, financování 34 498,27 tis.
Kč

......................................................
starosta města

Datum vyhotovení: 21.02.2019

...................................................
místostarostka města

