U S N E S E N Í
z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 8. září 2011
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
81/V./2011

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
konaného dne 16. června 2011

82/V./2011

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2011
schvaluje
odprodej cenných papírů z portfoliového účtu u ČSOB Asset Management Praha do
výše 4,5 mil. Kč na spoluúčast při financování akce Bezbariérové chodníky ve městě
Kunovice

83/V./2011

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 22. srpnu 2011

84/V./2011

bere na vědomí
příspěvky města (pololetně) Kunovice na II. pololetí 2011 takto:
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.
0

0
SDH Kunovice
4 000,Projekt pomoci parkinsonikům, o.s.
8 000,Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.
2 000,Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
MO Kunovice
3 000,-

Kunovské centrum mládeže
6 000,-

Sdružení Podané ruce, o.s.
0
Pionýrská skupina Kunovice
19 500,-MOTO RACING PosPa
5 000,Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s.
0
SHK Kunovice
5 000,SHK Kunovice
0
Římskokatolická farnost Kunovice
8 000,Moravští zemští páni
1 000,Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice

Malovaný kraj

á

2 000,-

0

LMK FENIX Kunovice
3 500,Český svaz včelařů, Z.O. Uh. Hradiště
3 000,Sportovní střelecký klub
Aircraft Ind. SBTS Kunovice
4 000,-

OREL Jednota Kunovice
4 000,EPS aktivity, o.s.
10 000,KUNOVIAN AIR FORCE o.s.
7 000,Modelářský klub SMČR
LMK Blaník
5 000,-

Střední škola letecká s.r.o.
0

bere na vědomí
vyúčtování příspěvků města (pololetně) Kunovice za I. pololetí 2011
85/V./2011

bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice se stavem
k 31. 7. 2011

86/V./2011

bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 1. pololetí 2011

87/V./2011

bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2011
ukládá
finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací
zřízených městem
T: 30. 11. 2011
O: předseda finančního výboru

88/V./2011

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2011 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 121 766,40 tis. Kč, výdaje 162 202,60 tis. Kč, financování 40 436,20 tis.
Kč

89/V./2011

schvaluje
převod pozemku p. č. 3002/30 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu
2
150,- Kč./m , cena se stanovuje vzhledem k potřebě města Kunovice zřídit v této
lokalitě místní komunikaci
schvaluje
převod pozemku díl „a“ z p. č. 3002/21 o výměře 19 m2 a díl „b“ z p. č. 3002/22
o výměře 73 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví

do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 150,- Kč/m2, cena se
stanovuje vzhledem k potřebě města Kunovice zřídit v této lokalitě místní komunikaci

90/V./2011

schvaluje
poskytnutí investiční dotace města Kunovice ve výši 141.020,- Kč společnosti ČSAD
BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště na pořízení
nového nízkopodlažního autobusu pro MHD za podmínky, že v autobuse bude
vyčleněna bezplatně plocha formátu A2 na propagaci akcí města Kunovice

91/V./2011

bere na vědomí
nabídku
na zřízení
bezplatného věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího ve vedení
kanalizace města Kunovice přes pozemek p. č. 24/1 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště dle geometrického plánu č. 2026-111/2011
schvaluje
zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího ve
vedení kanalizace města Kunovice přes pozemek
p. č. 24/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště dle
geometrického plánu č. 2026-111/2011

92/V./2011

schvaluje
darování pozemků p. č. 4543, p. č. 4542, p. č. 4159 k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
a pozemků p. č. 681/2, 682/2, 699/2, 768/25, 900/8, 901/10, 901/36 a 901/96 v k. ú.
Míkovice nad Olšavou z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví města Uherské
Hradiště za předpokladu, že město Uherské Hradiště daruje městu Kunovice pozemky
v k. ú. Kunovice u Uherské Hradiště p. č. 3930, p. č. 3931, p. č. 3932, p. č. 3933,
p. č. 3929/32, p. č. 3927, p. č. 4593, p. č. 3936/4 a p. č. 3948

93/V./2011

schvaluje
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunovice
a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice, zastoupené na
základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 České
Budějovice na pozemku p. č. 1730/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště pro
kabelové vedení NN

94/V./2011

schvaluje
Smlouvu o právu umístit a provést stavbu na akci “Kunovice, protipovodňové
opatření podél vodního toku Olšava“ mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s. p.
závod Střední Morava Uherské Hradiště, Moravní nám. 766

95/V./2011

schvaluje
Smlouvu o právu umístit a provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
kupní na akci „Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava“ mezi
městem Kunovice a

96/V./2011

bere na vědomí
nesouhlas firmy ZEVOS, a. s., Nádražní 25, Uherské Hradiště s kupní cenou za převod
pozemků p. č. 3387/2, 3382/1 a 3389/2 v k. ú. Kunovice u Uherské Hradiště
ruší
usnesení č. 67/IV./2011 v plném rozsahu

schvaluje
převod pozemků p. č. 3387/2, p. č. 3382/1 a p. č. 3389/2 v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Zevos, a.s.,
Nádražní 25 Uherské Hradiště za cenu 250,- Kč/m2
97/V./2011

schvaluje
převod pozemků díl „e“ z p. č. 2408/19 o výměře 18 m 2 a díl „h“ z p. č. 2408/1
o výměře 10 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice
do vlastnictví
za cenu 246,- Kč/m2 a úhradu
finančních nákladů s převodem spojených, za podmínky, že
převedou městu Kunovice pozemek p. č. 2408/100
2
o výměře 124 m a díl „b“ z p. č. 2408/38 o výměře 12 m2 za cenu 246,- Kč/m2

98/V./2011

bere na vědomí
informace o technickém a stavebním stavu bytového domu V Humnech 1399,
Kunovice a možnostech jeho prodeje
bere na vědomí
záměr na prodej bytového domu V Humnech 1399, Kunovice jako celku

99/V./2011

bere na vědomí

informaci o řešení možností finančních úspor při využití alternativních zdrojů
energie v objektu víceúčelové sportovní haly a informace o jejím technickém
a stavebním stavu
100/V./2011

schvaluje
splátkový kalendář firmě Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, Kunovice za
převáděné pozemky dle usnesení č. 66/IV/2011, tak, že 1/3 kupní ceny bude
uhrazena na účet města Kunovice po povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch
Aircraft Industries, a.s., 1/3 kupní ceny do 30. 6. 2012 a 1/3 kupní ceny do
15. 12. 2012

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

Datum vyhotovení: 8. 9. 2011

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

