U S N E S E N Í
z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 20. června 2013
v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
303/XVI./2013 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XV. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 25. dubna 2013
304/XVI./2013 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2013
305/XVI./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 3. červnu 2013
306/XVI./2013 schvaluje
kulturní akce na 2. pololetí 2013 a jejich zajištění s rozšířením o 115. výročí Sokola
(srpen) a společenský večer absolventů ZUŠ (listopad)
307/XVI./2013 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od VII. zasedání zastupitelstva
města dne 13. prosince 2012
308/XVI./2013 schvaluje
převod pozemků p. č. 1058/1 a p. č. 1058/2 v k. ú.
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 400,- Kč/m2

Kunovice u Uh. Hradiště

309/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p. č. 2505/8, p. č. 2449/1 a p. č. 2440/9 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s. , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
zast. na základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice
310/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p. č. 225/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci
E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
311/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p. č. 240 a p. č. 253/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s. , F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na
základě plné moci E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice
312/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu č. 14130003991/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p. č. 713/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a E.ON
Distribuce, a.s. ,
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F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zast. na základě plné moci E.ON Česká
republika, s.r.o., F .A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, spočívající v umístění
přípojky nn pro
313/XVI./2013 schvaluje
převod pozemků p. č. 2073/20, 2073/21 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice
za sjednanou cenu 30,- Kč/m2 a převod pozemků p. č. 3462/12, 3463/7 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 246,- Kč/m2
314/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcných břemen na pozemcích p. č. 2505/8 a 2449/1 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště mezi městem Kunovice a Telefónicou Czech Republic, a.s.,
Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2 spočívající ve zřízení, provozování, údržby
a oprav podzemního komunikačního vedení
315/XVI./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 3982/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu
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89,-Kč/m
316/XVI./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 2851/2 o celkové výměře 1534 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 527 310,-Kč
317/XVI./2013 ruší
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 ze dne 14. 2. 2008 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 ze den 20. 6. 2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunovice, kterou se mění
systém nakládání s komunálním odpadem
318/XVI./2013 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
12 497,- Kč,
u Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, p. o. ve výši 521 363,48 Kč
319/XVI./2013 schvaluje
prodej dřevěné hmoty vytěžené během realizace akce „Obnova krajinných struktur –
lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec – Kunovice“, firmě KHL-EKO, a.s. Jirkov Červený Hrádek 2, PSČ 431 11, IČ 261 60 277 za cenu 68 484,- Kč bez DPH
320/XVI./2013 schvaluje
Plánovací smlouvu č. 8/XVIZM/2013 mezi městem Kunovice a.

řešící výstavbu
potřebné veřejné infrastruktury (vodovod a kanalizace) v ul. V Hrabůvkách
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321/XVI./2013 bere na vědomí
nabídky Komerční banky, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ/DIČ 45317054/CZ 45317054 a České spořitelny, a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00, IČ/DIČ 45244782/CZ 45244782 na poskytnutí revolvingového
úvěru pro město Kunovice
schvaluje
přijetí revolvingového úvěru pro město Kunovice
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Kunovice a Komerční
bankou, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ/DIČ 45317054/CZ
45317054
zmocňuje
starostku města k podpisu Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Kunovice a
Komerční bankou, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ/DIČ
45317054/CZ 45317054.
322/XVI./2013 schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 71 411,67 tis. Kč, výdaje 79 705,78 tis. Kč, financování 8 294,91 tis. Kč.
323/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p. č. 1913 (pro
) v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
324/XVI./2013 ruší
usnesení č. 267/14./2013 na základě odstoupení zájemce od záměru převodu
schvaluje
převod rodinného domu čp. 478 na pozemku p. č. 643 a pozemku p. č. 643 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště za sjednanou cenu 300 000,- Kč z vlastnictví města Kunovice
do vlastnictví
325/XVI./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 315/310 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za
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sjednanou cenu 1 100,- Kč/m
326/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene na pozemku
p. č. 1014/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště (pro
) mezi městem
Kunovice a E.ON Distribuce, a. s,. zastoupené E.ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
327/XVI./2013 schvaluje
Smlouvu 1030010206/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A., Gerstnera 2151/6, České Budějovice na pozemcích p. č.
3849/130 a 3849/131 spočívající v umístění přípojky NN (pro DVS line)
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328/XVI./2013 schvaluje
převod pozemků p. č. 3405/58, p. č. 3406/39 a p. č. 3407/30 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice darem a za dar děkuje
329/XVI./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 2998/7 o výměře 20 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou cenu 500,- Kč/m2
330/XVI./2013 uděluje
Cenu města Kunovice 2013 PhDr. Romaně Habartové za dlouholetou práci ředitelky
Mezinárodního dětského folklórního festivalu Kunovské léto a za ochranu a udržování
lidové kultury ve městě Kunovice
331/XVI./2013 schvaluje
Plánovací smlouvu č. 9/XVIZM/2013 mezi městem Kunovice a společností
Agrokomplex Kunovice a.s., V Úzkých 1487, 686 04 Kunovice, IČ: 25544047,
zastoupené
, předsedou představenstva, řešící podíl na úhradě
nákladů spojených s úpravou napojení místní komunikace ul. V Úzkých na silnici
II/498 ul. Osvobození v rámci plánované výstavby Bioplynové stanice Kunovice
332/XVI./2013 souhlasí
se zápisem „Soutěže v interpretaci tradičního mužského sólového tance „verbuňk“
zapsaného na Reprezentativní seznam ICH jako nástrojem motivujícím nastupující
generaci pro jeho zachování a popularizaci v místních komunitách“ mezi Vybrané
programy, projekty a činnosti, které nejlépe odrážejí zásady a cíle Úmluvy
o zachování nehmotného kulturního dědictví UNESCO

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

Datum vyhotovení: 20. 6. 2013

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

