MESTO KUNOVICE
ING. PAVEL VARDAN
sta rosta
Svolání l. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
Na základě ustanovení 5 91 odst. 1 zákona č' I28/2ooo sb., o obcích (obecní zŕízení\,ve
znění pozdějších předpisů, svolávám členy Zastupitelstva města Kunovice k l. zasedání
zastupitelstva města.

Místo konání: Kunovlce, nám. Svobody 361, zasedací místnost
Doba konání: čtvrtek 13. prosince 2018 v 17:00 hodin
Program
Body programu dané plánem práce ZM

t.
2'

3.
4.
5.
6.
7

'

Zpráva o čĺnnostirady města od ustavujícího zasedá ní ZM
Plán práce RM a ZM na obdobílistopad 20L8- prosinec 201-9
Program rozvoje města pro období 2oI8 _2022
Stav čerpánírozpočtuměsta k 31. 10. 20].8
Návrh rozpočtu města na rok 2019 včetně návrhu investic na rok 2o1rg
Návrh odměn neuvolněným členůmZM
Stav zajištění investičníchakcí

- 2' čtení

Různé
Sníženíkupníceny na nabídku odprodeje pozemku manželůHrabcových
9. Svěření odpovědnosti za některé úkoly místostarostkám města ve volebním období
2018-2022
].0. Pověřenístarosty řízenímMP Kunovice
1].. Jmenování starosty určeným zastupitelem ve věci územníhoplánování
12' Delegování starosty jako zástupce města na valné hromady a ostatní orgány
obchodních společností,v nichž má město majetkovou účast
13.Zprávy o činnosti mateřské školy a základních škol za školnírok2oI7/2ot8
L4. Administrace projektu ,,Sportoviště ZŠU Pálenice" v rámci programu MMR
15' Návrh na zrušeníobecně závazné vyhlášky města Kunovĺce č. L/20I7 ze dne L4. 12'
2oI7 o místnímpoplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňováníkomunálních odpadů ve městě Kunovice
8.

Návrh nové obecně závazné vyhlášky města Kunovice č,. L/2oL8 ze dne L3.12.2oI8
o místnímpoplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,

využíváníaodstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
]-6. Převod pozemků z vlastnictvíAircraft lndustries, a. s' do vlastnictví města Kunovice
t7.Žádost společnosti PK ossENDoRF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb,
Tomešova 503/1',602 oo Brno, lČ: 25564901' o vyjádření města Kunovĺce k aktualizaci
projektové dokumentaci DSP stavby: ,,slLNlcE l/55 KUNovlcE, PR[:,TAH - DoPRAVNĚBEZPEčNosTN í oPATŘrruÍ' z data og/zoL}
18. Žádost pana lng. Jana Hubíka, ostrožská Lhota č.. p. 434, PsČ 6s6 23 o vyjádření
města Kunovice k projektové dokumentaci - OHLÁšENĺstavby: ,,Novostavba RD

Podškubkovi na parcele č. LLao/L tl4o/3, LL4t/3, LL4I|4 a LL42 v k.ú. Kunovice u
Uh. Hradiště" z data o4/2oL8
L9. Návrh 6. změny rozpočtu města Kunovice na rok 20L8 _ rozpočtovéopatření č.

6/20t8

20. Projektový záměr na rok 2oI9

-

práce s ornamenty v Kunovicích

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná
Kunovice 5. prosince 20L8

lng. PavelVa
sta

