U S N E S E N Í
z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 19. dubna 2012
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
154/IX./2012 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VIII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 23. února 2012
155/IX./2012 schvaluje
závěrečný účet města Kunovice za rok 2011 jehož, součástí je:
- vyhodnocení rozpočtu města Kunovice za rok 2011 k 31. 12. 2011
- zpráva o stavu majetku města – rozvaha k 31. 12. 2011 a zpráva o inventarizaci za
rok 2011
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
- rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kunovice za rok
2011
- zpráva o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města
Kunovice
schvaluje
celoroční hospodaření města Kunovice bez výhrad
156/IX./2012 bere na vědomí
žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2012
k 31. 2. 2012
Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
Radioklub Kunovice
EPS aktivity, o.s.
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Občanské sdružení Handrlák
SDH Kunovice
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub Kunovice
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Celkem

Požadavek v Kč
35.000,350.000,25.000,25.000,200.000,25.000,300.000,100.000,85.000,300.000,120.000,150.000,20.000,5.000,1.740.000,-

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 2012
takto:
Občanské sdružení
Neinvestiční dotace
Kunovské centrum mládeže
30.000,SHK Kunovice
300.000,Radioklub Kunovice
20.000,EPS aktivity, o.s.
20.000,Občanské sdružení Kunovjan
185.000,-
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TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Občanské sdružení Handrlák
SDH Kunovice
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub Kunovice
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Celkem

25.000,300.000,80.000,20.000,300.000,100.000,95.000,20.000,5.000,1.500.000,-

157/IX./2012 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2012 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 70 637,16 tis. Kč, výdaje 77 211,66 tis. Kč, financování 6 574,50 tis. Kč
158/IX./2012 bere na vědomí
zprávu o činnosti Podnikatelského inkubátoru – Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. za rok
2011
bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru – Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. za účetní
období 2011
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor – Kunovice, Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2011 ve výši 472.478,93 Kč následovně:
5.000,00 Kč převod na účet rezervního fondu,
467.478,93 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
159/IX./2012 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2012 a realizaci
akce „Obnova krajinných struktur lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec“
k 19. březnu 2012
160/IX./2012 schvaluje

zprávu o připravenosti Městského informačního centra na sezónu 2012
a vyhodnocení hospodaření Městského informačního centra za rok 2011
161/IX./2012 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
162/IX./2012 schvaluje
převod pozemku p. č. 3822/8 a části pozemků p. č. 3822/6, 3823 a 4122 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště mimo část dotčenou plánovanou výstavbou protipovodňové
hráze z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 150,- Kč/m2

3
163/IX./2012 schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice na zřízení věcného
břemene umístění nového závěsného kabelu na p. č. 1255/2 a p. č. 1255/1
v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště
164/IX./2012 schvaluje
Smlouvu o právu umístit a provést stavbu a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
kupní mezi městem Kunovice a
na protipovodňové
opatření
165/IX./2012 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a
řešící výstavbu parkovacích a odstavných stání
a úpravu navazujících zpevněných ploch pro objekt zdravotního střediska v ulici Pod
kostelem
166/IX./2012 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a
, řešící výstavbu veřejné technické infrastruktury
SO 09 – prodloužení vodovodu, TH-LIT, DN 100, v předpokládané délce 82 m a SO 11
– prodloužení plynovodu, HDPE DN 100, v předpokládané délce 80 m pro plánovanou
výstavbu rodinného domu žadatele a budoucích rodinných domů v ul. Na Zelničkách
167/IX./2012 souhlasí
se zveřejněním záměru na převod domu č. p. 1399 jako celku a části pozemku pod
stavbou p. č. 1027 v k. ú. Kunovice z majetku města Kunovice
168/IX./2012 neschvaluje
převod části pozemku p. č. 1604/23 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za žadatelem navrženou cenu 100,2
Kč/m
ukládá
radě města ve věci převodu části pozemku p. č. 1604/23 s panem
dále jednat
T: 31. prosince 2012
O: Bc. I. Rathúská

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

Datum vyhotovení: 19. 4. 2012

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

