U S N E S E N Í
z XV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 25. dubna 2013
v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
282/XV./2013 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIV. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 14. února 2013
283/XV./2013 schvaluje
závěrečný účet města Kunovice za rok 2012, jehož součástí je:
 vyhodnocení rozpočtu města Kunovice za rok 2012 k 31. 12. 2012
 zpráva o stavu majetku města – rozvaha k 31. 12. 2012 a zpráva o inventarizaci za
rok 2012
 výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
 rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kunovice za rok
2012
 zpráva o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města
Kunovice
souhlasí
s celoročním hospodařením města Kunovice, a to bez výhrad
284/XV./2013 bere na vědomí
žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2013
Občanské sdružení
Požadavek v Kč
Kunovské centrum mládeže
35.000,SHK Kunovice
400.000,Radioklub Kunovice
32.000,EPS aktivity, o.s.
25.000,Občanské sdružení Kunovjan
286.000,TJ Sokol Kunovice
50.000,Snails Kunovice
350.000,Občanské sdružení Handrlák
160.000,SDH Kunovice
45.000,Fotbal Kunovice, o.s.
400.000,Tenisový klub Kunovice
120.000,Slovácký aeroklub Kunovice
200.000,Orel jednota Kunovice
38.000,Šachový oddíl Kunovice
5.000,Římskokatolická farnost
50.000,Svaz tělesně postižených
20.000,Mužský pěvecký sbor
70.000,BC Lokomotiva Kunovice
55.000,TJ Monty DS Kunovice
100.000,Orel jednota Kunovice
40.000,Přátelé Slováckého verbuňku
50.000,Celkem
2.531.000,-
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schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 2013
takto:
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
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
Mužský pěvecký sbor
BC Lokomotiva Kunovice
TJ Monty DS Kunovice
Orel jednota Kunovice
Přátelé Slováckého verbuňku
Celkem

Návrh RM v Kč
30 000,-250 000,-15 000,-20 000,-250 000,-50 000,-150 000,-100 000,-25 000,-300 000,-80 000,-100 000,-38 000,-5 000,-50 000,-20 000,-30 000,-10 000,-10 000,-0,-15 000,-1 548 000,--

285/XV./2013 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 68 141,00 tis. Kč, výdaje 70 155,21 tis. Kč, financování 2 014,21 tis. Kč
286/XV./2013 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2013
287/XV./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 18. březnu 2013
288/XV./2013 bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za účetní
období 2012
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2012 ve výši 468.206,88 Kč následovně:
5.000,-- Kč převod na účet rezervního fondu,
463.206,88 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
289/XV./2013 schvaluje
zprávu o připravenosti Městského informačního centra na sezónu 2013
a vyhodnocení hospodaření Městského informačního centra za rok 2012

3
290/XV./2013 ruší
usnesení č. 271/XIV./2013 ve znění: „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“
schvaluje
Smlouvu o zabezpečení požární ochrany mezi městem Kunovice a obcí Popovice
podle § 48 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
schvaluje
Smlouvu o zabezpečení požární ochrany mezi městem Kunovice a obcí Podolí podle
§ 48 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 Podolí Jednotkou
požární ochrany II. Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice
291/XV./2013 schvaluje
výši finanční spoluúčasti stavebníků na realizaci ZTV ul. Na Zelničkách a V Hrabůvkách
u kanalizace ve výši 45 000,- Kč/RD, vodovodu 30 000,- Kč/RD a plynovodu 25 000,Kč/RD
schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a
infrastruktury v ul. Na Zelničkách - kanalizace

řešící výstavbu potřebné veřejné

292/XV./2013 schvaluje
na
funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období od 29. 5.
2013 do 29. 5. 2017
293/XV./2013 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a
Hradiště

a
na pozemku p. č. 3846/21 v k. ú. Kunovice u Uh.

294/XV./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 3249/78 z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 246,-Kč/m2
295/XV./2013 rozhodlo
o odstoupení od žádosti o dotaci na akci „Malokapacitní ubytování ve Slováckém
domku“ v rámci programu rozvoje venkova
296/XV./2013 bere na vědomí
žádost akciové společnosti AGROKOMPLEX KUNOVICE, a.s., V Úzkých 1487, 686 04
Kunovice, IČ 25544047 o vyjádření k záměru výstavby bioplynové stanice v areálu ZD
Agrokomplex Kunovice, ul. V Úzkých v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
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požaduje
posoudit záměr akciové společnosti AGROKOMPLEX KUNOVICE, a.s., V Úzkých 1487,
686 04 Kunovice, IČ 25544047 na výstavbu bioplynové stanice v areálu ZD
Agrokomplex Kunovice, ul. V Úzkých dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění. Je třeba prověřit zejména hygienické dopady
stavby na obyvatele a území města a dále dopady z případného zvýšení dopravní
zátěže v daném území. Po dokončení stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality života ve
městě Kunovice
souhlasí
se záměrem výstavby bioplynové stanice v areálu ZD AGROKOMPLEX KUNOVICE, a.s.,
V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za těchto podmínek:
- navážení surovin a odvoz digestátu bioplynové stanice musí být řešen pouze po
stávající panelové komunikaci napojené na silnici I/50 H ulice Lidická, dále po
stávající polní cestě napojené na silnici II/498 ul. Osvobození
- žadatel provede stavební úpravy panelové komunikace napojené na silnici I/50 H
ulice Lidická a stávající polní cesty napojené na silnici II/498 ul. Osvobození po
vjezd do areálu ZD, dále stávající přístupové komunikace k ZD, ulice V Úzkých
v prostoru křižovatky se silnicí II/498 tak, aby odpovídaly požadavkům města
Kunovice
297/XV./2013 schvaluje
v souladu s § 72 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvýšení měsíční
odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Olbertovi za výkon
jeho funkcí podle § 2 NV č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to
v maximální výši za výkon funkce podle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., ve znění NV
č. 20/2009 Sb., a ve výši souhrnu maximálních odměn za jednotlivé funkce podle § 77
odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jednoho
příplatku podle počtu obyvatel města podle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Zvýšená odměna byla poprvé vyplacena za měsíc leden 2013
298/XV./2013 schvaluje
příspěvek Fotbalu Kunovice, o.s. Stadion Na Bělince, Panská 1140, 686 04 Kunovice ve
výši 30.000,- Kč na úhradu mimořádných nákladů za vodné a stočné
299/XV./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
mezi městem Kunovice, JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno a
na části pozemku p. č. 372/1 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště
300/XV./2013 bere na vědomí
návrh Povodí Moravy, s. p., na spolufinancování akce „Kunovice, protipovodňové
opatření podél vodního toku Olšava“ v rámci dotačního programu Podpora prevence
před povodněmi III. Etapa dle Závazných pravidel poskytování prostředků v oblasti
vod v roce 2013
schvaluje
finanční spoluúčast města Kunovice ve výši 15 % podílu nákladů na zpracování
dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění inženýrské
činnosti na akci „Kunovice, protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava“,
hrazenou do výše max. 375 tis. Kč v roce 2014
301/XV./2013 ruší
usnesení Zastupitelstva města Kunovice č. 219/XI./2012 ze dne 6. září 2012 v plném
rozsahu
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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 4.386.635,00 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. 41
schvaluje
předfinancování žádosti o platbu max. do výše 14.622.115,00 Kč (celkové náklady
projektu) a úhradu ze svého rozpočtu max. provozní ztráty projektu v předpokládané
roční výši 350.000,00 Kč, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace
projektu, tak aby byla zajištěna jeho udržitelnost
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. prosince 2013
O: Ing. Eva Mrkvová
302/XV./2013 schvaluje
pozvání 10 dětí a 2 dospělých z městečka West v USA na Mezinárodní folklorní
festival Kunovské léto

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

Datum vyhotovení: 25. 4. 2013

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

