U S N E S E N Í
z II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 24. února 2011
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
29/II./2011

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od I. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 16. prosince 2010

30/II./2011

bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 2. pololetí 2010
ukládá
radě města prověřit možnosti finančních úspor při využití alternativních zdrojů
energie pro sportovní halu
T: červen 2011
O: místostarosta města

31/II./2011

bere na vědomí
zprávu o provozu, činnosti a ekonomickém vyhodnocení kina Lípa za rok 2010

32/II./2011

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí k 31. lednu 2011

33/II./2011

bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je
přílohou tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice,
jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto
usnesení

34/II./2011

neschvaluje
Darovací smlouvu na darování splaškové a povrchové kanalizace v části ulice
Na Zelničkách vybudované firmou Manďák, kterou vlastní a provozuje
Sdružení uživatelů ČOV v lokalitě Na Zelničkách,
IČO 266 32 730

35/II./2011

schvaluje
poskytování daru ve výši 3.000,- Kč nově narozeným občanům města
Kunovice od 1. 1. 2011 na jedno dítě dle následujících kritérií
- dítě musí mít trvalý pobyt v Kunovicích alespoň půl roku po narození
- matka s nově narozeným dítětem musí po dobu alespoň půl roku „fyzicky
pobývat“ v Kunovicích, nestačí pouze záznam o pobytu v evidenci
obyvatel

36/II./2011

bere na vědomí
informaci o průběhu získávání souhlasů o právu umístit a provést stavbu
a smluv o budoucích smlouvách kupních na protipovodňová opatření
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37/II./2011

zrušuje
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 3/2007 ze dne 13. 12. 2007
O místních poplatcích
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 ze dne 24. 2. 2011 O místních poplatcích

38/II./2011

schvaluje
poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům ZM za výkon jejich
funkcí v souladu s § 72 zák. 128/2000 Sb. v platném znění, a v souladu s NV
č. 37/2003 Sb. v platném znění, tj. ve znění NV č. 375/2010 Sb., Odměny
podle nového nařízení vlády budou vyplaceny poprvé za měsíc leden 2011

39/II./2011

bere na vědomí
vyúčtování XIV. Plesu města Kunovice a děkuje všem, kteří se podíleli na jeho
přípravě či organizaci

40/II./2011

schvaluje
aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice 2011– 2016

41/II./2011

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 2033/1 v k. ú. Kunovice, zapsané na LV č. 10856 mezi městem Kunovice
a
pro realizaci stavby
„Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice“
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2011 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti
dopravy na akci „Bezbariérové chodníky ve městě Kunovice“ a spoluúčast
města na financování této akce

......................................................
starostka města

Datum vyhotovení: 24. 2. 2011

...................................................
místostarosta města

