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ľţđESToKtliţOVĺeţ:

ING. PAVEL VARDAN
sta rosta

Svolání lll. zasedání Zastupitelstva města Kunovice

Na základě ustanovení 5 91 odst. ]. zákona ć'. I28/20oo Sb., o obcích (obecní zŕízení),Ve znění
pozdějších předpisů, svolávám členy Zastupitelstva města Kunovĺce k lll. zasedání zastupitelstva
města'

Místo konání: Kunovice, nám. Svobody 361, zasedací místnost
Doba konání: čtvrtek 25. dubna 2oĹ9 v 17:00 hodin

Dovoluji si Vós rovněž pozvot nd vzpomínkový akt k 74, výročíosvobození KunovÍc, který
proběhne před konáním zastupÍtelstva město v 76:00 hodin před budovou Městského
úřadu v Kunovicích.
Program
Body programu dané plánem práce ZM

L

2.
3.
4.
5.

6.

Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedáníZM
Stav čerpánírozpočtu k28.2.2079
Stav zajištěníinvestičníchakcí
Zpráva o činnosti a hospodaření MlC za rok 2018 a připravenosti Mlc na sezónu 2019

Žádosti zapsaných spolků o poskytnutí účelovéneinvestiční dotace z rozpočtu města
Kunovice na rok 20L9
Rozbory hospodařenípříspěvkových organizacízŕízených městem Kunovice za rok2oI8

Různé

7.
8.

9'
].o.

11.

L2.

13.
1'4.

Návrh zástavby, veřejného prostoru, zeleně a protierozních opatření v lokalitě za domem pro
seniory (dále jen ,,DPs"), ul' Cihlářská za účelemsníženírizika před povrchovou záplavou ulice
Cihlářská zpracovaná lng.arch. lvo Kratochvílem, Kunkovice č.p. 44, 768 13 Kunkovice
u Litenčic
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovĺtým věcem s omezujícími
podmínkami mezi ČR - Úzsvvl a městem Kunovice
Nabídka na darování pozemků v lokalitě Na Záhonech v k. ú. Kunovice u Uh. Hradĺště
Žádost ADlTls, s. r. o., Zlínská 230, otrokovĺce o uzavření smlouvy č. Lo3oo37o29/ooL
o smlouvě budoucí o zŕízenívěcného břemene mezĺ městem Kunovice a E.oN Distribuce,
a.s., zast. E.oN ČR, s. r. o., F. A. Gerstnera 2I5L/6, českéBudějovice, na pozemku p' č.
3687/38,3687/75,3687ltŻz v k' ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci ,,Kunovice, Pavlica, ll.
etapa lok. ].6 RD, kNN" - po zveřejnění
Žádost PERFECT, spol. s r. o., NábřeŽí3].2, otrokoviceo uzavřenísmlouvyč. 10300498I2/00L
o smlouvě budoucí o zlízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E'oN Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2t51'/6, ČeskéBudějovice, na pozemku p' č,.2397/7 a 2395 v k' ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na akci ,,Kunovice, Baný, kab. smyčka NN" - po zveřejnění
Żádost VOLTECH, s. r. o., Na Drahách 728, Kunovice o uzavření Smlouvy č. L0400L3524/006
osmlouvě budoucí ozYízenívěcného břemene mezi městem Kunovice a E.oN Distribuce, a.
s., zast. E.oN čR, s. r. o., F. A. Gerstnera21.5tl6,české Budějovice, na pozemku p. č.331a/55
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci ,,Kunovice, Nový dvůr, DTS, kab. NN, SR" _ po
zveřejnění
Návrh úprav veřejného prostranství před kostelem v Kunovicích zpracovaný společností
FLORSTYL, Panská 25,686 04 Kunovice
Źádost o řádné členstvívAsocĺaci měst pro cyklisty - Partnerství pro městskou mobilitu

15. Vzájemné převody pozemků mezi městem Kunovice a Alenou Chrástkovou , V Úzkých t278,
Kunovice v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště - po zveřejnění
16. Návrh nové obecně závazné vyhlášky města Kunovice č'. t/2oL9 ze dne 25. 4.2o!9, kterou se

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Kunovice a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů
17. Żádost PERFECT, spol. s r.o., Nábřeží 3].2, otrokovice o uzavření Smlouvy č. 10400L39o8/oo2
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a E'oN Distribuce, a.
s., F. A. Gerstnera 2151'/6, ČeskéBudějovice, na pozemku p. č,. 5B6/a, 5237 /I a 5237 /2 v k.
ú. Staré Město u Uh. Hradiště na akci ,,St. Město, VN372 a VN50, kabel VN" - po zveřejnění
18. Žádost Kunovjan, z. s. o zápůjčkufinančníchprostředků
19. Návrh 2. změny rozpočtu města Kunovice na rok 2oL9 _ rozpočtovéopatření č'.2/2ot9
20. Nabídka na darování částípozemků pč. 1'L40/L a LL L/4 vk.ú. Kunovice u Uh' Hradiště ve
společnémjmění manželůPodškubka Jan lng' a Podškubková Marta, č.p. 1o2, 687 33
Veletiny
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná'
Kunovice 15. dubna 2019

Vardan
starosta

lng. Pa

