U S N E S E N Í
z XIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. února 2013
v obřadní síni městského úřadu
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
259/XIV./2013 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 13. prosince 2012
260/XIV./2013 schvaluje
aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice 2013– 2018
261/XIV./2013 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2013 takto:
Poř.č.

Adresa žadatele
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Kunovice

RM
5 000,- Kč

1.

Z.O. chovatelů poštovních holubů Kunovice
6 000,- Kč

2.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. MO Kunovice
3.

0

Orel jednota Kunovice
9 280,- Kč

4.
Snails Kunovice

10 000,- Kč

5.
Snails Kunovice
6.

0
Snails Kunovice

7.

8.

0
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

4 000,- kč
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Sportovní střelecký klub
Aircraft Ind. SBTS Kunovice
3 500,- Kč

9.

Římskokatolická farnost Kunovice
6 000,- Kč

10.
Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s.

10 000,- Kč

11.

MOTO RACING PosPa
7 000,- Kč

12.
Malovaný kraj
13.

0
Moravští zemští páni
1 000,- Kč

14.
LMK Blaník Uh. Hradiště č.o. 553

5 000,- Kč

15.

16.

Modelářský kroužek BLANÍK KUNOVICE
nezisková příspěvk. organizace (zastřešena pod
LMK Blaník)

17.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
okresní organizace
J

0

5 000,- Kč
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262/XIV./2013 bere na vědomí
Zprávu o vyhodnocení provozu sportovní haly za 2. pololetí 2012
263/XIV./2013 bere na vědomí
Zprávu o ukončení provozu a ekonomické vyhodnocení kina Lípa za rok 2012
264/XIV./2013 bere na vědomí
Zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2013 a realizaci
akce „Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice“ k 28. lednu 2013
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265/XIV./2013 souhlasí
s účastí v opakovaném kole elektronického dražebního jednání města Kunovice
z důvodu získání ¾ podílu pozemku p. č. 750/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
nabytí ¾ podílu pozemku p. č. 750/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště do vlastnictví
města Kunovice za cenu 12.862,50 Kč, s tím, že v případě více zájemců může město
cenu navýšit až o 2 137,50 Kč
266/XIV./2013 bere na vědomí
přidělení bytu č.

v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice od 1. 1. 2013

schvaluje
prominutí placení nájemného
jejího pobytu v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice

po dobu

267/XIV./2013 schvaluje
převod domu čp. 478 na pozemku p. č. 643 a pozemku p. č. 643 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 300.000,- Kč
268/XIV./2013 schvaluje
převod pozemků p. č. 1056/1, 1056/2 a p. č. 1056/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 400,- Kč/m2
269/XIV./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mezi E.ON Distribuce,
a.s. zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na pozemku p. č. 759 a 3298/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající
v umístění kabelu NN, kabelové skříně SS200/PK
270/XIV./2013 vyhovuje
žádosti
s tím, že úpravy
veřejného prostranství před rodinným domem uvedou do souladu s požadavky
odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kunovice
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 198/20, 198/23 a 332/1
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající ve zřízení a provozování plynárenského
zařízení STL plynovodní přípojka mezi městem Kunovice, JMP Net, s.r.o. Plynárenská
499/1 Brno, zastoupená Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Plynárenská 499/1, Brno
a
271/XIV./2013 schvaluje
veřejnoprávní smlouvu uzavíranou mezi městem Kunovice a obcí Popovice,
IČ: 00291269 podle § 29 odst. 1 písm. m) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů o zabezpečení výkonu samostatné působnosti v oblasti
spolupráce se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany
v obci Popovice Jednotkou požární ochrany II. Sboru dobrovolných hasičů města
Kunovice
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272/XIV./2013 bere na vědomí
návrh Mikroregionu Dolní Poolšaví s. o. na řešení problematiky volně pobíhajících psů
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o umístění opuštěných psů v Hotelu pro psy, Havřice 402
uzavřenou mezi Mikroregionem Dolní Poolšaví s.o. a

273/XIV./2013 schvaluje
Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi městem Veselí nad Moravou a městem
Kunovice na realizaci 33. IVCA Rally 2013 – „Mistrovství světa historických
velocipedů“
274/XIV./2013 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznamy, které jsou přílohou
tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení
275/XIV./2013 schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kunovice a DVS line a.s. Sokolovská 572, Uh. Hradiště na pozemcích p. č. 3849/130
a 3849/131 spočívající v umístění přípojky NN
276/XIV./2013 schvaluje
převod pozemků p. č. 753/1 a p. č. 754/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví

do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1.600.000,- Kč, která bude vyplacena
spoluvlastnicím podle velikosti podílů
277/XIV./2013 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 12. 2012
278/XIV./2013 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a občanským sdružením Bydlení na
Záhonech, se sídlem Pod Valy 351, 686 04 Kunovice, IČ 22896325, zastoupené
, předsedou občanského sdružení řešící výstavbu veřejné
dopravní a technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů v ul.
U Štreky
279/XIV./2013 schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 3/IX.ZM/2012 ze dne 17. 5. 2012 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a
o zajištění prodloužení vodovodu a plynovodu
v rámci akce „Výstavba veřejné infrastruktury –
“ řešící
prodloužení termínů vybudování staveb, změnu rozsahu převodu vybudovaných
staveb do majetku města a snížení výše úhrady za předávaný majetek
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280/XIV./2013 schvaluje
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 7 na
rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
pro projekt „UČÍME SE OD PŘÍRODY-Úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ
Kunovice“ a finanční spoluúčast na realizaci akce
281/XIV./2013 schvaluje
kandidáty na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební
období od 29. 5. 2013 do 29. 5. 2017 takto:

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

Datum vyhotovení: 14. 2. 2013

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

