U S N E S E N Í
z XI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 6. září 2012
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:

201/XI./2012 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od X. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
konaného dne 21. června 2012
202/XI./2012 bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2012
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města
u příspěvkových organizací zřízených městem
T: 30. listopadu 2012

provést

kontrolu

hospodaření

O: předseda finančního výboru

203/XI./2012 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 6. 2012
204/XI./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 20. srpnu 2012
205/XI./2012 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na 2. pololetí 2012 takto:
Poč.
č.

Adresa žadatele

RM

Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub Kunovice o.s.
0 Kč

1

HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s.
1 000 Kč

2

Český svaz včelařů, Z.O. Uh. Hradiště
4 000 Kč

3

Sociální služby, p.o. Uherské Hradiště, DZP, DS Kunovice
8 000 Kč

4
Kunovské centrum mládeže
5

6 000 Kč

2
MOTO RACING PosPa
5 000 Kč

6
Taneční centrum LAYLA o.s.

3 500 Kč

7

Z.O. chovatelů poštovních holubů Kunovice
5 000 Kč

8

OS Život pro děti
10 000 Kč

9
Snails Kunovice

0 Kč

10

Snails Kunovice
0 Kč

11

Snails Kunovice
4 000 Kč

12

Snails Kunovice
0 Kč

13

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
5 000 Kč

14

FENIX - modelářský klub Kunovice
3 000 Kč

15

FENIX - modelářský klub Kunovice
16

5 000 Kč

17

5 000 Kč
SHK Kunovice

18

2 000 Kč

3
SHK Kunovice
3 500 Kč

19

Sportovní střelecký klub
Aircraft Ind. SBTS Kunovice
14 000 Kč

20

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
MO Kunovice
4 000 Kč

21

Modelářský klub SMČR
LMK Blaník
5 000 Kč

22

Modelářský klub SMČR
LMK Blaník
5 000 Kč

23

206/XI./2012 bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice se stavem
k 31. 7. 2012
207/XI./2012 bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 1. pololetí 2012
208/XI./2012 schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2012 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 94 629,37 tis.Kč, výdaje 82 539,99 tis.Kč, financování -12 089,38 tis. Kč
209/XI./2012 schvaluje
Dispoziční řešení prostoru před Základní školou Červená cesta, Kunovice
210/XI./2012 schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví

darovací smlouvy a za dar děkuje

do

vlastnictví města Kunovice na základě

211/XI./2012 schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 222/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice na základě
darovací smlouvy a za dar děkuje

4
212/XI./2012 schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – el. bojler o objemu 800 l
213/XI./2012 schvaluje
převod části pozemku p. č. 3466/110 a p. č. 3629/14 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Honebního společenstva Kunovice,
Potočná 98 za sjednanou cenu 35,-Kč/m2
214/XI./2012 schvaluje
členský příspěvek města Kunovice do Mikroregionu Dolní Poolšaví, s. o. ve výši 20,- Kč
na jednoho obyvatele od roku 2012
215/XI./2012 schvaluje
Smlouvu o spolupráci a financování mezi městem Kunovice a Mikroregionem Dolní
Poolšaví, s.o. nám. Svobody 361, Kunovice v rámci projektu „XXVII. výzvy Prioritní osy
1.3; Zlepšování systému protipovodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví“
216/XI./2012 schvaluje
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Kunovice
schvaluje
spoluúčast na financování rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Kunovice
z rozpočtu města 2014
217/XI./2012 schvaluje
Smlouvu 1030008962/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu spočívající ve zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1898
a p. č. 1912 (pro stavebníka
) v k. ú. Kunovice pro umístění kabelu NN mezi
E.ON Distribuce, a. s., zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., a městem Kunovice
218/XI./2012 schvaluje
převod částí pozemků p. č. 2518/2 a p. č. 2518/4 dle GP v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za cenu 900,- Kč/m2
219/XI./2012 schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE“ řešící
modernizaci letního areálu v Kunovicích, ul. Panská a finanční spoluúčast města na
realizaci tohoto projektu v souladu s předloženým dispozičním návrhem
schvaluje
uvolnění částky 4.914.651,00 Kč (30 % z CZV) na dofinancování způsobilých výdajů z
rozpočtu města na financování projektu „AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE“, který bude
předložen do Regionálního operačního programu Střední Morava, výzvy č. 33
schvaluje
předfinancování žádosti o platbu max. do výše 16.382.169,00 Kč (celkové náklady
projektu) a úhradu ze svého rozpočtu max. provozní ztráty projektu v předpokládané
roční výši 250.000,00 Kč, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace
projektu, tak aby byla zajištěna jeho udržitelnost

5
ukládá
vedoucí odboru finančního zahrnout do rozpočtu města v případě schválení v roce
realizace projektu navýšení finančních prostředků na poskytnutí dotace na
dofinancování přípravy žádosti o dotaci na projekt „AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE“
T: 31. 12. 2013
O: Ing. Eva Mrkvová
220/XI./2012 schvaluje
Dodatek č. 1 Plánovací smlouvy řešící výstavbu veřejné dopravní a technické
infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů v rámci akce “Soubor
rodinných domů Na Bělince” mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04
Kunovice a společností PANORAMA STAVBY s.r.o., se sídlem Protzkarova 1220, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 26917408 řešící změnu termínů plnění
221/XI./2012 schvaluje
převod pozemků části p. č. 3/1, p. č. 4/5 a části p. č. 2200/2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 2 000,- Kč/m2, s tím, že město udělí souhlas s umístěním
4 parkovacích stání na pozemku p. č. 2200/2, 1 parkovacího stání na pozemku p. č.
6/4 a umístění zbylé části stavby 12 parkovacích stání mimo odkupovanou část
pozemků z p. č. 3/1
schvaluje
převod pozemků p. č. 6/4, p. č. 3027, p. č. 3028 a p. č. 3014/14 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou cenu u pozemku p. č. 6/4 209,- Kč/m2, u pozemku p. č. 3027
za sjednanou cenu 2 000,-Kč/m2, u pozemku p. č. 3028 za sjednanou cenu 209,-Kč/m2
a u pozemku p. č. 3014/14 za sjednanou cenu 209,- Kč/m2
schvaluje
převod pozemku p. č. 1229/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví AHURA,
spol. s r. o. Osvobození 591, Kunovice, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem
Majíčkem do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 209,- Kč/m2
222/XI./2012 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a občanským sdružením FOTBAL
KUNOVICE, o. s., Panská 1140, 686 04 Kunovice, IČ 26571277 o zajištění realizace
přípojky vodovodu a pro objekt tribuny čp. 1140
223/XI./2012 bere na vědomí
nabídku firmy Freitag Project Development s.r.o., Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská
545, PSČ 190 11, IČ 284 97 988 na umístění fotovoltaických elektráren na částech
střechy ZŠ U Pálenice
souhlasí
s výstavbou fotovoltaických elektráren na částech střechy Základní školy U Pálenice
1620, Kunovice
pověřuje
radu města uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu mezi městem
Kunovice a provozovateli fotovoltaických elektráren
224/XI./2012 přebírá
závazky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390
vůči panu
vyplývající ze Souhlasu
účastníka řízení – vlastníka nemovitostí s umístěním stavby, čl. V. Rozsah souhlasu ze
dne 6. 9. 2012 stavby „Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní

6
opatření“, SO 103.1 a SO 802.1 spočívající ve směně části pozemků u autobazaru za
jiný navazující pozemek na autobazar a náhradu staveb umístěných na tomto
pozemku a realizaci požadavku nového oplocení a parkoviště na náhradním pozemku.
Směna pozemků musí být provedena před zpracováním dokumentace pro stavební
povolení

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

Datum vyhotovení: 6. 9. 2012

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

