U S N E S E N Í
z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
42/III./2011 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od II. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 24. února 2011
43/III./2011 schvaluje
závěrečný účet města Kunovice za rok 2010 jehož součástí je:
- vyhodnocení rozpočtu města Kunovice za rok 2010 k 31. 12. 2010,
- zpráva o stavu majetku města – rozvaha k 31. 12. 2010 a zpráva
o inventarizaci za r. 2010
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010
- rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Kunovice za rok 2010
- zpráva o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku
města Kunovice
schvaluje
celoroční hospodaření města Kunovice bez výhrad
44/III./2011 bere na vědomí
žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2011
k 31. 3. 2011
Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
SHK Kunovice – ITS CUP
Snails Kunovice, softball
Fotbal Kunovice
Římskokatolická farnost
Handrlák
TJ Sokol Kunovice
Kunovjan
Tenisový klub Kunovice
SDH Kunovice
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Celkem

Požadavek
35.000,250.000,50.000,250.000,300.000,45.000,125.000,25.000,200.000,65.000,40.000,10.000,4.000,1.399.000,-

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok
2011 takto:
Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
SHK Kunovice – ITS CUP
Snails Kunovice, softball
Fotbal Kunovice

Neinvestiční dotace
30.000,120.000,30.000,150.000,200.000,-

Římskokatolická farnost
Handrlák
TJ Sokol Kunovice
Kunovjan
Tenisový klub Kunovice
SDH Kunovice
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Celkem
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45.000,80.000,25.000,130.000,55.000,20.000,10.000,4.000,899.000,-

ukládá
radě města připravit formulář předpokládaných příjmů občanských sdružení
k žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok
2012
T: do 16. června. 2011
O: místostarosta města
45/III./2011 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2011 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 87 971,20 tis. Kč, výdaje 141 779,30 tis. Kč, financování
53 808,10 tis. Kč
46/III./2011 bere na vědomí
zprávu o hospodaření Podnikatelského inkubátoru – Kunovice, Panský dvůr,
s. r. o. za rok 2010
bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru – Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2010
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor – Kunovice, Panský dvůr,
s.r.o. za účetní období 2010 ve výši 454.661,28 Kč následovně:
10.000,- Kč převod na účet rezervního fondu,
187.586,53 Kč pokrytí ztráty minulých let,
257.074,75 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
47/III./2011 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. únoru 2011
48/III./2011 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí k 22. březnu 2011
49/III./2011 schvaluje

zprávu o připravenosti MIC na sezónu 2011 a vyhodnocení hospodaření MIC za rok
2010

50/III./2011 bere na vědomí
přehled o vyúčtování poskytnutých darů města Kunovice za II. pololetí 2010
a konstatuje, že byly použity v souladu s podmínkami pro poskytování
příspěvku
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bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2011 takto:
Adresa žadatele

RM

TyTi - sportstudio s T-gym

3 000,--

Sdružení pacientů CHOPN

0

Malovaný kraj

0

Ženský sbor Tetičky
0

Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
8 000,--

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. MO Kunovice
10 000,--

Snails Kunovice

5 000,--

Snails Kunovice

6 000,--

Snails Kunovice

6 000,--
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MOTO RACING PosPa

5 000,--

Antonín Podškubka
7 000,--

Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. okresní organizace
5 000,--

Modelářský klub SMČR
LMK Blaník
5 000,--

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v České republice
Poradenské centrum SNN v ČR
5 000,--

Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub
Kunovice o.s.

19 000,--

Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub
Kunovice o.s.

0

Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub
Kunovice o.s.

0
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schvaluje
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2011 takto:
Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s.

10 000,--

51/III./2011 vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 O ochraně nočního klidu
52/III./2011 schvaluje
převod části pozemku cca 1500 m2 z p. č. 5236/4 v k. ú. Staré Město
u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za cenu 90,- Kč/m2 dle
geometrického plánu na náklady nabyvatele z důvodu podpory rozvoje
cestovního ruchu na Baťově kanále
53/III./2011 schvaluje
převod pozemku p. č. 963/1 a 963/3 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
,
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za cenu 1000,- /m a kůlnu na pozemku p. č. 963/1 za cenu dle
znaleckého posudku
54/III./2011 bere na vědomí
studii Atelieru König, nám Hrdinů 523, Staré Město u Uherského Hradiště
řešící variantně revitalizaci přírodně krajinářského areálu Na Zelničkách
rozhodlo
při realizaci dalších stupňů projektových dokumentací postupovat v souladu
s variantou A, upravenou o následující požadavky:
- nutno zabezpečit řešení úpravy hladiny na stávajícím mokřadu, zvážit
možnost propojení „výustního objektu“ stávajícího mokřadu s plánovaným
mokřadem
- prověřit možnost zúžení šířky dna z důvodů zvýšení hladiny vody
v otevřeném kanále a s tím související menší zanášení při větším průtoku
- závěry ankety mezi občany
ukládá
zapracovat navrhovaná opatření do zadání nového územního plánu města
Kunovice
T: 31. prosince 2011
O: Ing. Milan Valouch
55/III./2011 schvaluje
záměr převodu majetku města Kunovice, a to kanalizace, v pořizovací hodnotě
7.020.475,70 Kč dle přiloženého seznamu
zveřejňuje
záměr na převod majetku města Kunovice – souboru vodovodů a kanalizací
s příslušenstvím dle přiloženého seznamu
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souhlasí
s předmětem a oceněním majetku města Kunovice – souboru vodovodů
a kanalizací s příslušenstvím – dle znaleckého posudku znaleckého ústavu
VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. č. 4892 – 36/2011 ze dne 21. 3. 2011
v celkové výši 8.245.000,- Kč, určeného k převodu formou nepeněžitého
vkladu
56/III./2011 schvaluje
seznam kanalizací, které budou předmětem koncesního řízení malého rozsahu
na provozovatele technické infrastruktury v majetku města Kunovice, rozšířený
o kanalizace současně realizované při akci „Dostavba kanalizační sítě ve městě
Kunovice“. Seznam je přílohou tohoto usnesení
ukládá
radě města vyhlásit koncesní řízení malého rozsahu na provozovatele technické
infrastruktury ve městě Kunovice v souladu s požadavky poskytovatele dotace
na akci „Dostavba kanalizační sítě ve městě Kunovice“ z Operačního programu
životního prostředí
T: 30. srpna 2011
O: starostka města
57/III./2011 schvaluje
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON
Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 1604/37, 1604/39 a 1604/54 v k. ú.
Kunovice u Uherského Hradiště
58/III./2011 schvaluje
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON
Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 1967/5 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště
59/III./2011 schvaluje
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. zastoupené na základě plné moci E.ON
Česká republika s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice na zřízení
věcného břemene na pozemcích p. č. 198/20, 198/23 a 332/1 v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště

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

Datum vyhotovení: 14. 4. 2011

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

