U S N E S E N Í
z X. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 21. června 2012
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
169/X./2012

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
konaného dne 19. dubna 2012

170/X./2012

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2012

171/X./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 Petřikovec“
k 31. květnu 2012

172/X./2012

schvaluje
kulturní, sportovní a společenské akce na 2. pololetí 2012 a jejich zajištění

173/X./2012

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od VII. zasedání zastupitelstva
města dne 15. prosince 2011

174/X./2012

bere na vědomí
vzdání se členství ve finančním výboru Zastupitelstva města Kunovice
s účinností k 21. 6. 2012
zvolilo
člena finančního výboru Zastupitelstva města Kunovice
s účinností od 22. 6. 2012

,

175/X./2012

schvaluje
převod pozemku p. č. 3242/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou
cenu 30,- Kč/m2

176/X./2012

schvaluje
převod pozemků p. č. 3249/76 a p. č. 3249/70 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 892,- Kč/m2

177/X./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

178/X./2012

bere na vědomí
nabídku municipálního vklad s úrokovou prémií od J&T BANKY a. s., Pobřežní 297/14,
Praha 8
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schvaluje
záměr využití municipálního vkladu s úrokovou prémií od J&T BANKY a. s., Pobřežní
297/14, Praha 8, případně od jiných bank v případě volných zůstatků na běžných
účtech města Kunovice do výše 2.500.000,- Kč u každé jednotlivé banky
ukládá
finančnímu výboru, aby Radě města Kunovice předložil analýzu nabídky ostatních
finančních institucí ohledně vyžití municipálního vkladu s úrokovou prémií
T: 10. srpna 2012
O: Mgr. Rudolf Korábek
179/X./2012

souhlasí
s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených
městem do fondu rezerv takto:
u Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, p. o.
ve výši 14 319,- Kč
u Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, p. o.
ve výši 146 633,91 Kč
u Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, p. o. ve výši 138 717,77 Kč

180/X./2012

schvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na spolufinancování pořízení nových šatních
skříněk a s tím nezbytně spojených prací pro Základní školu, Kunovice, U Pálenice
1620 ve výši 50 % nákladů dle výsledku výběrového řízení, maximálně však do výše
500.000,- Kč

181/X./2012

bere na vědomí
žádost o finančního příspěvku z rozpočtu města pro občanské sdružení FOTBAL
KUNOVICE, o.s.
ukládá
radě města uzavřít s občanským sdružením FOTBAL KUNOVICE, o.s. – Stadion na
Bělince plánovací smlouvu, která bude řešit účast města Kunovice na realizaci
přípojky vodovodu pro objekt hlavní tribuny fotbalového hřiště na Bělince s podílem
města ve výši 45 tis. Kč
T: 26. července 2012
O: Mgr. Ivana Majíčková

182/X./2012

bere na vědomí
návrh řešení propojení ul. Na Záhonech a cyklostezky Kunovský les novou lávkou k
AGRO Penzionu Sádky Kunovice a návrh na partnerství při realizaci projektu „AGRO
PENZION Sádky Kunovice“ předložený
souhlasí
s navrženým řešením propojení cyklostezky Kunovský les a místní komunikace ul. Na
Záhonech novým přemostěním a úpravou místní komunikace (stávající lávku
zachovat do doby dokončení nového přemostění)
schvaluje
Smlouvu o partnerství na realizaci projektu „AGRO PENZION Sádky Kunovice“ Na
Záhonech, 686 04 Kunovice mezi městem Kunovice a

3
183/X./2012

schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BUH/492/2012-BUHM mezi
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kunovice na
převod pozemků p. č. 1013/2 a p. č. 1014/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

184/X./2012

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu dodatek č. 1 mezi městem Kunovice a ŘSD ČR na akci
„Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava“ na pozemku p. č.
4569 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

185/X./2012

schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2012 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 75 146,27 tis. Kč, výdaje 81 093,19 tis. Kč, financování 5 946,92 tis. Kč

186/X./2012

schvaluje
studii řešící využití venkovního sportovního areálu u Základní školy Kunovice,
U Pálenice

187/X./2012

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu umístit a provést stavbu č. PM 48 343/2011-ZSM/V
mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s. p. na akci „Kunovice, protipovodňové
opatření podél vodního toku Olšava“ na pozemku p. č. 3941 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště

188/X./2012

schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o právu umístit a provést stavbu a Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy kupní mezi městem Kunovice a
na akci „Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku
Olšava“ na pozemku p. č. 3232/1 a p. č. 3233/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

189/X./2012

schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na pozemcích p. č. 446/1 a p. č. 499 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

190/X./2012

schvaluje
převod části pozemku p. č. 1106/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za cenu 300,- Kč/m2
s tím, že nabyvatelka uhradí zpracování GP

191/X./2012

schvaluje
převod pozemku p. č. 3249/64 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu
2
892,- Kč/m

192/X./2012

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemek p. č. 713/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON
Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice

193/X./2012

schvaluje
převod části pozemku p. č. 315/224, event. části p. č. 315/245 dle GP v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 950,-
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Kč/m2 s tím, že
jsou povinni uhradit náklady za zpracování GP
schvaluje
převod části pozemku p. č. 3299/85 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště určenou ÚP k
zastavění z vlastnictví
do vlastnictví
2
města Kunovice za sjednanou cenu 950,-Kč/m s tím, že GP je povinen uhradit

194/X./2012

bere na vědomí
cenové nabídky na převod části pozemku p. č. 3869/2 a p. č. 2944/30 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště od

schvaluje
převod částí pozemků p. č. 3869/2 a p. č. 2944/30 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 550,- Kč/m2
schvaluje
převod částí pozemků p. č. 3869/2 a p. č. 2944/30 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 550,- Kč/m2
195/X./2012

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen mezi Telefónickou Czech
Republic, a. s. Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 a městem Kunovice na zřízení
věcného břemene spočívající zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního
komunikačního vedení na akci Kunovice, Bělinka, 8RD, ÚPS na pozemcích p. č.2505/8
a 2449/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

196/X./2012

schvaluje
převod části pozemku p. č.3191/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, nově označeny
p. č. 3191/4 a 3191/5 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Českých drah, a.s.
Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9 za sjednanou cenu 500,Kč/m2

197/X./2012

schvaluje
vstup města Kunovice do Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, o. s., Zámecká
24, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 270 16 005
zmocňuje
starostku města Mgr. Ivanu Majíčkovou k zastupování města Kunovice v Místní akční
skupině Horňácko a Ostrožsko, o. s., Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh,
IČ 270 16 005
souhlasí
se Strategií Leader Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, o. s., Zámecká 24,
687 24 Uherský Ostroh, IČ 270 16 005

198/X./2012

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace Letního areálu Kunovice, ul. Panská
a finanční spoluúčast města na realizaci tohoto projektu
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199/X./2012

bere na vědomí
Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2011
schvaluje
příspěvek města Kunovice do Mikroregionu Dolní Poolšaví svazek obcí ve výši
20,- Kč na obyvatele od 1. 1. 2012

200/X./2012

bere na vědomí
Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok
2011

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

Datum vyhotovení: 21. 6. 2012

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

