U S N E S E N Í
z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 12. prosince 2013
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
373/XIX./2013 bere na vědomí
složení slibu člena zastupitelstva města pana Bronislava Kozelka, bytem
Na Rybníku 623, Kunovice
374/XIX./2013 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVIII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 24. října 2013
375/XIX./2013 bere na vědomí
termíny konání rady města a Plán práce rady města na období leden – říjen 2014
schvaluje
termíny konání zastupitelstva města a Plán práce zastupitelstva města na období
leden – říjen 2014
376/XIX./2013 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2013
377/XIX./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 25. listopadu 2013
378/XIX./2013 schvaluje
přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2014 takto: příjmy 71 784 tis. Kč, výdaje
66 921 tis. Kč, financování -4 863 tis. Kč
379/XIX./2013 bere na vědomí
plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2010 až 2014
380/XIX./2013 schvaluje
kulturní akce na 1. pololetí 2014 a jejich zajištění
381/XIX./2013 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XVI. zasedání zastupitelstva
města dne 20. června 2013
382/XIX./2013 schvaluje
poskytnutí dotace na rok 2014 ve výši 70 000,- Kč pro Oblastní charitu Uherské
Hradiště, Velehradská 247
383/XIX./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 2931/3 o výměře 61 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 550,- K/m2
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schvaluje
převod dílu „b“ o výměře 8 m2 z pozemku p. č. 2932 z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou cenu 550,- Kč/m2
384/XIX./2013 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku SHK Kunovice, o. s., Panská 25, 686 04 Kunovice ve
výši 50 000,- Kč na zajištění provozu oddílu
385/XIX./2013 bere na vědomí
odměny členům komisí Rady města Kunovice za rok 2013 podle přiloženého návrhu
schvaluje
návrh odměny členům výborů Zastupitelstva města Kunovice za rok 2013 podle
přiloženého návrhu
386/XIX./2013 schvaluje
Dohodu o společném postupu při přípravě a realizaci Generelu dopravy souměstí
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice s preferencí udržitelné dopravy na území
souměstí a s návazností na regionální i nadregionální dopravní infrastrukturu
387/XIX./2013 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice a

řešící výstavbu
potřebné veřejné infrastruktury (vodovod a kanalizace) v ul. V Hrabůvkách z důvodu
výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 315/307 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště

388/XIX./2013 schvaluje
Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 3/IXZM/2012 ze dne 17. 5. 2012 a Dodatku č. 1 ze
dne 25. 2. 2013 mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
a Ing. Vítězslavem Skopalem, Na Zelničkách 1238, 686 04 Kunovice řešící výstavbu
veřejné technické infrastruktury - prodloužení vodovodu a plynovodu spočívající
v posunu termínu dokončení těchto staveb
389/XIX./2013 schvaluje
čerpání částky 63.940,--Kč z provozního rozpočtu Základní školy, Kunovice, U Pálenice
1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace na pořízení investice
390/XIX./2013 schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Uherské Hradiště a městem Kunovice, na základě
které město Kunovice poskytne finanční dar ve výši 500.000,-- Kč za účelem
rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese – II. etapa
ukládá
vedoucí odboru finančního řešit poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč
městu Uherském Hradišti první rozpočtovou změnou v roce 2014
T: 17. 4. 2014
O: Ing. Eva Mrkvová
391/XIX./2013 schvaluje
Smlouvu č. OT-14130007222/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
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 Uherského Hradiště, spočívající v umístění kabelu NN, skříně SS200/PK pro
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392/XIX./2013 schvaluje
převod pozemku p. č. 4088/2 o výměře 919 m2 z vlastnictví města Kunovice do
vlastnictví
za sjednanou cenu
20,- Kč/m2 s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené
schvaluje
převod pozemku p. č. 4544 o výměře 865 m2 z vlastnictví města Kunovice do
vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 20,Kč/m2 s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené
393/XIX./2013 vydává
Základní pravidla pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení na pozemcích
ve vlastnictví města Kunovice (viz samostatná příloha)
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, RWE GasNet, s.r.o.,
Klišská 940, Ústí nad Labem, zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, Brno a
394/XIX./2013 schvaluje
aktualizovaný obsah přílohy Přehled měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva města s účinností od 1. 12. 2013
395/XIX./2013 schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 2013
TJ Kunovice, oddíl stolního tenisu ve výši 130 000,-Kč
396/XIX./2013 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2013 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 92 823,73 tis. Kč, výdaje 101 547,94 tis. Kč, financování 8 724,21 tis. Kč
397/XIX./2013 bere na vědomí
Informace o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, s.o. v roce 2013
398/XIX./2013 ruší
usnesení Zastupitelstva města Kunovice číslo 134/VII./2011 ze dne 15. 12. 2011
v plném znění, že
schvaluje
nabytí stavby stavebního objektu SO181 – protihlukové stěny, která se nachází
vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky, v km -0,100 až 0,422 a je umístěna
v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p.č. 3964/12
schvaluje
Darovací smlouvu uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ 145 05, IČ 65993390 a obdarovaným městem
Kunovice na bezúplatné přenechání části stavebního objektu SO181 – protihlukové
stěny, která se nachází vpravo od silnice I/50 směrem na Vésky, v km -0,100 až 0,422
a je umístěna v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště na p. č. 3964/12
s tím, že závazek města na způsob využití daru bude omezen na max. 2 roky od
podpisu smlouvy za podmínky, že ŘSD ČR do doby předání části výše uvedeného
stavebního objektu provede kompletní opravu poškozených částí“
schvaluje
1. Protokol o předání díla P-1 uzavíraný mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle na bezplatné
přenechání obdarovanému (městu Kunovice) stavebních objektů v rámci projektu
stavby „I/50 Kunovice – Vésky“
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2. Protokol o předání díla P-2 uzavíraný mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle na bezplatné
přenechání obdarovanému (městu Kunovice) stavebních objektů v rámci projektu
stavby „I/50 Uherské Hradiště – obchvat II. etapa“
399/XIX./2013 bere na vědomí
Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru reg. číslo 7500008200460 mezi městem Kunovice
a Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969
rozhodlo
o uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru registrační číslo 7500008200460 mezi
městem Kunovice a Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
článek 5, ve kterém se sjednává úroková sazba ve výši 3,1 % a doba platnosti úrokové
sazby počíná 1. 1. 2014 a končí dnem 30. 12. 2025
zmocňuje
starostku města k podpisu Dodatku ke smlouvě o úvěru registrační číslo
7500008200460 mezi městem Kunovice a Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969
400/XIX./2013 schvaluje

spolupráci města Kunovice s městem Uh. Hradiště na projektu „Systémová
podpora rozvoje Meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností“

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

Datum vyhotovení: 12. 12. 2013

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

