U S N E S E N Í
z XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 25. října 2012
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:

225/XII./2012 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 6. září 2012
226/XII./2012 bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2013 takto: příjmy 67 813 tis. Kč, výdaje
62 859 tis. Kč, financování 4 954 tis. Kč
227/XII./2012 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 9. 2012
228/XII./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 7. říjnu 2012
229/XII./2012 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Mateřské školy v Kunovicích za školní rok 2011/2012, Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620
a Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 ZŠ Kunovice, Červená
cesta 853
230/XII./2012 bere na vědomí
nabídku

na převod bytového domu čp. 1399 v ul. V Humnech, Kunovice
na pozemku p. č. 1027 a části pozemku p. č. 1027 zastavěnou bytovým domem
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
bere na vědomí
nabídku
na převod bytového domu
čp. 1399 v ul. V Humnech, Kunovice na pozemku p. č. 1027 a části pozemku p. č.
1027 zastavěnou bytovým domem v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
ukládá
radě města dále jednat s oběma zájemci o ceně a podmínkách převodu bytového
domu čp. 1399 v ul. V Humnech, Kunovice na pozemku p. č. 1027 a části pozemku
p. č. 1027 zastavěnou bytovým domem v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
T: 15. 11. 2012
Odp.: starostka
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231/XII./2012 schvaluje
převod pozemku p. č. 315/309 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
do vlastnictví
za sjednanou cenu
1.100,-- Kč/m2
schvaluje
převod pozemku p. č. 315/308 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
do vlastnictví
za sjednanou cenu 1.100,-- Kč/m2
232/XII./2012 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a společností AEROMEC, spol. s r. o.,
Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 47905328 o zajištění vybudování
příjezdové komunikace, parkovacích a odstavných stání v rámci stavby „Školící
centrum společnosti AEROMEC“, ul. Letecká, k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
233/XII./2012 schvaluje
zakoupení bronzové plastiky „Dary Slovácka“ autora dr. akad. sochaře
za kupní cenu 180.000,-- Kč ve třech splátkách ve výši 60.000,-- Kč splatných
k 31. 10. 2012, 31. 10. 2013 a 31. 10. 2014
234/XII./2012 schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2012 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 95 770,37 tis. Kč, výdaje 83 680,99 tis. Kč, financování -12 089,38 tis. Kč

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

Datum vyhotovení: 26. 10. 2012

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

