U S N E S E N Í
z XX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 13. února 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
401/XX./2014 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIX. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 12. prosince 2013
402/XX./2014 schvaluje
aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice 2014– 2019
403/XX./2014 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2014 takto:
Poř. č.

Adresa žadatele
Mužský pěvecký sbor z Kunovic, o.s.

1.

Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice

Účel žádosti
Příspěvek na uspořádání Kácení
máje v Kunovicích. Součástí
akce bude soutěž "O májového
dřevorubca", přehlídka
pěveckých sborů z regionu.
Na provoz a rozvoj organizace.

5 000,- Kč

5 000,- Kč

2.

Snails Kunovice
3.

Snails Kunovice
4.
Moravští zemští páni
5.

MOTO RACING PosPa
6.
Římskokatolická farnost Kunovice
7.

LMK FENIX Kunovice
8.
LMK FENIX Kunovice
9.

Výše
příspěvku

3. ročník turnaje žáků - O
kunovského šnečka v termínu
31.05.-01.06.2014.

5 000,- Kč

Slovácká školní liga v softballu 4 turnaje určené pro ZŠ z celého
regionu.

10 000,- Kč

Příspěvek na amatérské
divadelní představení pro
veřejnost (představení "Prach a
broky", "Zabijačka").
Materiální a technické
zabezpečení - Mistrovství ČR
silničních záv. motocyklů a
Pohár přírodních okruhů 2014.
Farní den konající se při
příležitosti výročí patronů
kostela sv. Petra a Pavla pro
občany na Sokolském hřišti.
Příspěvek na materiál a stavbu
nového modelu - Mistrovství
Evropy modelářů Rumunsko srpen 2014.
Příspěvek na materiál a stavbu
nového modelu - Mistrovství
Evropy modelářů Slovensko srpen 2014.

2 000,- Kč

7 000,- Kč

4 000,- Kč

4 000,- Kč

2 000,- Kč

2
LMK Blaník Uh. Hradiště č.o. 553
10.

11.

Příspěvek na dopravu na
modelářské závody, tréninky a
soustředění.

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

Materiální podpora
modelářského kroužku (nákup
spotřebního materiálu).

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

Příspěvek na ozdravněrekondiční pobyty pro tělesně
a zdravotně postižené Pozlovice-Luhačovice,
červen/červenec 2014.

12.

Aeroklub ČR, Slovácký aeroklub
Kunovice o.s.
13.

Radioklub Kunovice
14.

Finanční příspěvek na 7. ročník
navigační soutěže - "Divokým
Slováckem 2014"

Příspěvek na Jarní setkání
radioamatérů (účast cca 40
radioamatérů ze Slovácka).

V rámci propagace Jízdy králů
v Kunovicích (v Hluku i ve
Vlčnově) příspěvek na vysílání
do různých koutů světa.
Český svaz včelařů, Z.O. Uh. Hradiště Příspěvek na ozdravení chovů
včelstev v regionu na r. 2014.

5 000,- Kč

5 000,- Kč

5 000,- Kč

6 000,- Kč

3 000,- Kč

Radioklub Kunovice
15.

16.

Sportovní střelecký klub
Aircraft Ind. SBTS Kunovice

17.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
MO Kunovice
18.

Šachový oddíl Kunovice
19.

Technické zabezpečení sport.
střeleckých soutěží pro mládež
i dospělé (akce: 3 přebory SSK;
Memoriál J. Šindeláře; Cena
Osvobození Kunovic; Královské
střílení; Target sprint; MČR SBTS
Optická střelba). Příspěvek na
diabolky, ceny do soutěží a na
9 ks dioptrů na vzduchovou
pušku.
Příspěvek na činnost
organizace, zdravotní pomůcky,
divadla.

Příspěvek na simultánku s
velmistrem
a na společ. večer u příležitosti
70. let od založení šach. oddílu
v Kunovicích.

5 000,- Kč

4 000,- Kč

6 000,- Kč

5 000,- Kč

5 000,- Kč

3
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Příspěvek na 2. ročník
závěrečného turnaje
badmintonové sezóny.

Město Uherský Ostroh

Žádost o finanční spoluúčast na
výrobě pamětní desky, která
bude slavnostně odhalena u
příležitosti vzpomínkové
slavnosti k 70. výročí vysazení
paraskupiny CARBON na území
jihovýchodní Moravy.

20.

21.

3 000,- Kč

4 000,- Kč

404/XX./2014 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice na rok 2014 a realizaci
akce „Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec Kunovice“ k 20. lednu 2014
405/XX./2014 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto
usnesení
schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení
406/XX./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 1717 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za sjednanou
kupní cenu 253,-Kč/m2
407/XX./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 1699 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní
cenu 253,-/m2
408/XX./2014 schvaluje
Smlouvu č. 1030012975/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 372/1 a p. č. 3249/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající
v umístění kabelu NN a kabelové skříně SS200/NK pro stavebníka
409/XX./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 313/2 o výměře 140 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města
2
Kunovice za sjednanou kupní cenu 20,-Kč/m s tím, že město Kunovice uhradí veškeré
náklady s převodem spojené
schvaluje
převod pozemku p. č. 312/2 o výměře 140 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2 s tím, že město Kunovice uhradí veškeré
náklady s převodem spojené

4
410/XX./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 4660/2 o výměře 30 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 82,- Kč/m2 s tím, že město Kunovice uhradí
veškeré náklady s převodem spojené
411/XX./2014 schvaluje
členství města Kunovice v Honebním společenstvu Kunovice
jmenuje
Ing. Pavla Vardana, trvale bytem Lidická 781, Kunovice, zástupcem města Kunovice
v Honebním společenstvu Kunovice
412/XX./2014 schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 11/XVIIZM/2013 ze dne 9. 12. 2013 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a
o zajištění prodloužení kanalizace
a vodovodu, řešící posun termínu úhrady připojovacího poplatku za připojení na
vodovod a kanalizaci
413/XX./2014 schvaluje
převod sdružené kanalizační přípojky z trub PVC DN 250, SN8, délky cca 54 m, včetně
revizní šachty v ul. Na Hrázi z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za cenu 25.000,- Kč
414/XX./2014 schvaluje
zadání zpracování „Koncepce rozvoje leteckého muzea Kunovice“ městem Kunovice
ve spolupráci ze Zlínským krajem
ukládá
vedoucí odboru finančního zařadit spoluúčast města Kunovice na financování
„Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice“ do 1. změny rozpočtu v roce 2014
T: 10. března 2014
O: Ing. Eva Mrkvová
pověřuje
Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA a Ing. Milana Valoucha zastupováním města Kunovice
při zpracování „Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice“
415/XX./2014 schvaluje
měsíční odměny poskytované neuvolněným členům ZM za výkon jejich funkcí
v souladu s § 72 zák. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 2 NV
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to je NV č. 459/2013 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. 459/2013 Sb. Odměny budou vyplaceny
poprvé za měsíc leden 2014
416/XX./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 2508/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví Zlínského
kraje, tř. Tomáše Bati 21 do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu
21.930,- Kč
schvaluje
kupní smlouvu mezi Zlínským krajem a městem Kunovice na převod pozemku
p. č. 2508/7

5
417/XX./2014 schvaluje
Dohodu o přeúčtování nákladů za elektrickou energii uzavíranou mezi městem
Kunovice a obcí Ostrožská Nová Ves na veřejném osvětlení cyklostezky z Kunovic do
Ostrožské Nové Vsi
418/XX./2014 schvaluje
Pokyn Zastupitelstva města Kunovice o procesu schvalování účetní závěrky s účinností
od 14. února 2014
zmocňuje
starostku města k jednání jménem schvalujícího orgánu a k podpisu Protokolu
o schválení/neschválení účetní závěrky

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

Datum vyhotovení: 13. 2. 2014

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

