U S N E S E N Í
ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
112/VII./2011 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
konaného dne 27. října 2011
113/VII./2011 bere na vědomí
termíny konání RM a Plán práce RM na období leden – prosinec 2012
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na období leden – prosinec 2012
114/VII./2011 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2011
115/VII./2011 schvaluje
rozpočet na rok 2012 takto: příjmy 69 273 tis. Kč, výdaje 71 018 tis. Kč, financování
1 745 tis. Kč s tím, že odbor finanční upraví schválený rozpočet o závazné vztahy
s Krajským úřadem Zlínského kraje a se Státním rozpočtem na položce 4112 a 4122
ve vztahu k položce 1211
116/VII./2011 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 21. listopadu 2011
117/VII./2011 bere na vědomí
plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2010 až 2011
118/VII./2011 bere na vědomí
kulturní akce na 1. pololetí 2012 a jejich zajištění
119/VII./2011 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od IV. zasedání zastupitelstva
města dne 16. června 2011
120/VII./2011 bere na vědomí
žádost ředitele Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvkové organizace, o zvýšení provozního rozpočtu školy
schvaluje
navýšení provozního příspěvku Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o 60 000,- Kč,
schvaluje
navýšení provozního příspěvku Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o 40 000,- Kč
121/VII./2011 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2011 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 136 580,50 tis. Kč, výdaje 171 231,90 tis. Kč, financování 34 651,40
tis. Kč
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122/VII./2011 bere na vědomí
odměny členům komisí rady města za rok 2011 podle přiloženého návrhu
schvaluje
odměny členům výborů zastupitelstva za rok 2011 podle přiloženého návrhu
123/VII./2011 ruší
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2011 ze dne 24. 2. 2011
O místních poplatcích
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 ze dne 15. 12. 2011 O místních poplatcích
124/VII./2011 ruší
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 ze dne 16. 12. 2010 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 ze dne 15. 12. 2011 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice, kterým se mění rozúčtování podílu
z nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu na jednoho poplatníka,
přičemž sazba poplatku zůstává stejná
125/VII./2011 bere na vědomí
vyhodnocení návštěvnosti a ekonomické vyhodnocení provozování kina Lípa v letech
2009 – 2011
ruší
provoz kina Lípa v Kunovicích k 30. červnu 2012
ruší
sobotní promítání v kině Lípa v Kunovicích s účinností od 1. dubna 2012
126/VII./2011 schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) Základní školy Kunovice, Červená
cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak bylo předloženo
likvidační komisí – viz seznam
bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) Základní školy
Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam
127/VII./2011 schvaluje
pojmenování nově vznikajících ulic v lokalitě Bělinka „Luční“ a v lokalitě Na Záhonech
„U Štreky“
128/VII./2011 schvaluje
převod pozemku p. č. 2033/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za cenu 100,- Kč/ m2 s tím,
že město Kunovice vyčlení prostor pro parkovací místo pro automobil na pozemku
města v blízkosti provozovny a uhradí veškeré poplatky s převodem spojené
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129/VII./2011 ruší
usnesení 243/XIII./2008 ze dne 11. 12. 2008
schvaluje
převod pozemku p. č. 1730/9 o výměře 222 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
ve vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu
50.000,- Kč s tím, že město Kunovice vybuduje parkovací místa pro dva automobily na
pozemku města a uhradí veškeré poplatky s převodem spojené
schvaluje
vybudování parkovacích míst pro dva automobily městem Kunovice na části pozemku
p. č. 1730/9 s tím, že náklady na jejich vybudování ve výši 50 000,- Kč ponese

130/VII./2011 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Telefónicou Czech Republic, a. s., Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2 a městem Kunovice na pozemku p. č. 1537/4 a 1537/5
v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, s tím, že k ceně za zřízení věcného břemene
bude připočtena DPH
131/VII./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. 1280 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště pro
kabelovou přípojku elektro NN
132/VII./2011 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a společností PANORAMA STAVBY, s. r. o.,
se sídlem Protzkarova 1220, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26917408 řešící výstavbu
veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných
domů v rámci akce “Soubor rodinných domů Na Bělince”
133/VII./2011 schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků parcelní čísla 3968/7, 3967/3, 3964/117, 3964/132,
3964/131, 3964/133, 3964/79, 3965/3, 3964/1, 3966/15, 3966/3, 3964/126,
3964/120, 3964/121, 3964/125, 3971/11, 3971/5, 3971/2, 3971/4, 3971/3, 3964/12
a část pozemku p.č. 3964/45 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví České Republiky-Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4 – Nusle, zastoupené Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476 Zlín do
vlastnictví města Kunovice
schvaluje
Darovací smlouvu mezi Českou Republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, zastoupená
, ředitelem
Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín a městem Kunovice na bezúplatný převod
pozemků parcelní čísla 3968/7, 3967/3, 3964/117, 3964/132, 3964/131, 3964/133,
3964/79, 3965/3, 3964/1, 3966/15, 3966/3, 3964/126, 3964/120, 3964/121,
3964/125, 3971/11, 3971/5, 3971/2, 3971/4, 3971/3, 3964/12 a části pozemku p.č.
3964/45 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště s úpravami
navrhovanými Radou města
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134/VII./2011 schvaluje
nabytí stavby stavebního objektu SO181 – protihlukové stěny, která se nachází
vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky, v km -0,100 až 0,422 a je umístěna
v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p. č. 3964/12.
schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05, IČ 659 93390 a obdarovaným městem
Kunovice na bezúplatné přenechání části stavebního objektu SO181 – protihlukové
stěny, která se nachází vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky, v km -0,100 až 0,422
a je umístěna v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p. č. 3964/12
s tím, že závazek města na způsob využití daru bude omezen na max. 2 roky od
podpisu smlouvy za podmínky, že ŘSD ČR do doby předání části výše uvedeného
stavebního objektu provede kompletní opravu poškozených částí

135/VII./2011 schvaluje
směnu pozemků mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín pro stavbu bezbariérových chodníků takto:
město Kunovice předává pozemek p. č. 3846/27 o výměře 224 m2 Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín předává pozemek p. č.
3847/7 o výměře 119 m2 a díl „a“ z pozemku p. č. 3847/2 o výměře 103 m2 městu
Kunovice
schvaluje
směnnou smlouvu mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic České
republiky, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
136/VII./2011 schvaluje
převod pozemku p. č. 3249/75 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za cenu 892,- Kč/m2
137/VII./2011 schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2011 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 139 764,37 tis. Kč, výdaje 167 717,77 tis. Kč, financování 27 953,40
tis. Kč
předává
do pravomoci rady města rozhodnutí na základě případné žádosti příspěvkových
organizací zřízených městem o přesunu části provozního příspěvku na investiční
dotaci při zachování objemu rozpočtu roku 2011
zmocňuje
radu města k doplnění tohoto rozpočtového opatření o případné dotace, které budou
použity ke krytí výdajů souvisejících s akcemi, na které byly tyto výdaje použity
138/VII./2011 schvaluje
snížení kupní ceny za kůlnu na pozemku p. č. 963/1 o 30 tis. Kč z důvodu nákladů na
odstranění stavby jímky
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schvaluje
splátkový kalendář
na převod pozemku p. č
963/1 a p. č. 963/3 a kůlny na něm stojící takto:
Splátka k datu
Splátka ve výši
20. 12. 2011
350.000,- Kč
20. 12. 2012
103.000,- Kč
20. 12. 2013
103.000,- Kč
30. 8. 2014
56.340,- Kč
s tím, že kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí po zaplacení poslední
splátky
139/VII./2011 schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího v umístění
kabelů VO zajišťujícího napájení světelných stožárů v místě přechodu pro chodce
a pružných plastových prosvětlených majáků v ul. Novoveská a v ul. Pekařská na
pozemcích p. č. 2136/7 a p. č. 3847/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví
Česká republika - ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56 Praha 4, zast. Správou Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín
schvaluje
zřízení věcného břemene ve prospěch města Kunovice, spočívajícího v umístění
stavebního objektu C 101.1 ochranné ostrůvky přechodů budované v rámci akce
bezbariérové chodníky ve městě Kunovice na pozemku p. č. 3847/2 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště ve vlastnictví Česká republika - ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56 Praha
4, zast. Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín
140/VII./2011 souhlasí
se spolufinancováním projektu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, oblast podpory 1.6. Fond
mikroprojektů s názvem „Na skok k súsedom“ a
zavazuje se
k předfinancování celého projektu „Na skok k súsedom“ projektu z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 –
2013, oblast podpory 1.6. Fond mikroprojektů a k vyčlenění finanční částky min. 15 %
celkových způsobilých výdajů, tj. 73 755,- Kč

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

Datum vyhotovení: 15. 12. 2011

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