U S N E S E N Í
z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
419/XXI./2014 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XX. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 13. února 2014
420/XXI./2014 schvaluje
závěrečný účet města Kunovice za rok 2013, jehož součástí je:
- vyhodnocení rozpočtu města Kunovice za rok 2013 k 31. 12. 2013
- zpráva o stavu majetku města – rozvaha k 31. 12. 2013 a zpráva o inventarizaci za
rok 2013
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
- rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kunovice za rok
2013
- rozbor hospodaření PIK-PD, s. r. o.
- zpráva o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Kunovice
souhlasí
s celoročním hospodařením města Kunovice, a to bez výhrad
421/XXI./2014 schvaluje
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Kunovice za rok 2013
schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok
2013 – zisk po zdanění ve výši 29 506 130,01 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období
422/XXI./2014 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 76 011,72 tis. Kč, výdaje 95 226,48 tis. Kč, financování 19 214,76 tis. Kč
423/XXI./2014 bere na vědomí
zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o.,
za rok 2013
bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za účetní
období 2013
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., za
účetní období 2013 ve výši 374.254,70 Kč následovně: 374.254,70 Kč převod na účet
nerozděleného zisku minulých let
424/XXI./2014 bere na vědomí
vyhodnocení čerpání rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2014

2
425/XXI./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 27. březnu 2014
426/XXI./2014 schvaluje

zprávu o připravenosti Městského informačního centra Kunovice na sezónu
2014 a vyhodnocení hospodaření Městského informačního centra Kunovice za
rok 2013
427/XXI./2014 schvaluje
ukončení členství města Kunovice ve společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s.,
se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, IČ 28273796
428/XXI./2014 bere na vědomí
návrhy na dispoziční řešení krátkodobého a dlouhodobého rozvoje softbalového
areálu v Kunovicích
požaduje
v dlouhodobém výhledu počítat s propojením místní komunikace ul. V Hliníku
směrem na panelovou komunikaci, s možností příp. oboustranného využití pro
výstavbu, příp. jiné aktivity. Výhledově je třeba se zaměřit na výstavbu nového hřiště
dle předložené situace jihovýchodně od stávajícího areálu. Veškeré stavby v areálu
plánovat v souladu s tímto záměrem. Je třeba dojednat změnu dobývacího prostoru
pro plánovaný rozvoj
429/XXI./2014 bere na vědomí
Návrh dodatku č. 2 ke Stanovám Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o.
bere na vědomí
Návrh úplného znění Stanov Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o.
bere na vědomí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření
Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o. za rok 2013 bez výhrad
bere na vědomí
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o. za rok 2013
bere na vědomí
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření Mikroregionu Dolní
Poolšaví, d.s.o. za rok 2013 – ztrátu ve výši 237,36 tis. Kč a její úhradu ze zisku
minulých let – zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních
období
430/XXI./2014 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.

D/0203/2014/STR na zpracování „Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice"

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Letecké muzeum Kunovice – zlepšení veřejné
infrastruktury“ řešící výstavbu potřebné infrastruktury a hangáru v areálu Leteckého
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muzea v Kunovicích a finanční spoluúčast města na realizaci tohoto projektu
v souladu s předloženým dispozičním návrhem
schvaluje
uvolnění částky 8 125 971 Kč (30 % z CZV) na dofinancování způsobilých výdajů
z rozpočtu města na financování projektu „Letecké muzeum Kunovice – zlepšení
veřejné infrastruktury“, který byl předložen do Regionálního operačního programu
Střední Morava, výzvy č. 52
schvaluje
předfinancování žádosti o platbu max. do výše 27 086 570 Kč (celkové náklady
projektu) a úhradu ze svého rozpočtu max. provozní ztráty projektu v předpokládané
roční výši 516 800 Kč, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu
„Letecké muzeum Kunovice – zlepšení veřejné infrastruktury“ tak, aby byla zajištěna
jeho udržitelnost
431/XXI./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-14130008112/001 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 pozemku p. č. 1913 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající
v umístění kabelu NN a kabelové skříně pro stavebníka
432/XXI./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-14130006317/001 mezi městem Kunovice
a E.ON Distribuce, a. s,. zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice na pozemku p. č. 2505/8, p. č. 2449/1 a p. č. 2440/9 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění kabelu NN a kabelových skříní pro
stavbu „Kunovice, Na Bělince, 5 RD, Panorama“
433/XXI./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-14130008116/001 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 pozemku p. č. 240 a p. č. 253/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
spočívající v umístění kabelu NN pro stavebníka
434/XXI./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 2505/13 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou cenu 449,- Kč/m2 a část pozemku p. č. 2483 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou cenu 449,- Kč/m2
435/XXI./2014 schvaluje
Smlouvu o zápůjčce peněz mezi
zastoupenou opatrovníkem městem Kunovice, nám. Svobody 361 na
úhradu sociálních služeb a městem Kunovice
schvaluje
splátkový kalendář ke smlouvě o zápůjčce peněz mezi
zastoupenou opatrovníkem městem Kunovice a městem
Kunovice
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436/XXI./2014 uznává
vlastnické právo státu – ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště
Uh. Hradiště, Svatováclavská 568, Uh. Hradiště k pozemkům pod garážemi ev. č. 30 –
93, p. č. 1045/4 – 1045/67 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště a pozemky státu vydává
437/XXI./2014 schvaluje
spolufinancování rekonstrukce školní jídelny v Základní škole, Kunovice, U Pálenice
1620
438/XXI./2014 schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 4/XIVZM/2013 ze dne 19.09.2013 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a občanským sdružením Bydlení na
Záhonech, o. s., Pod Valy 351, 686 04 Kunovice o zajištění vybudování potřebné nové
veřejné infrastruktury spočívající ve změně řešení odvodu kanalizace, změně podílu
nákladů a prodloužení termínu realizace díla
439/XXI./2014 schvaluje
odkup dřevní hmoty vzniklé při kácení dřevin na hřbitově v Kunovicích v rámci akce
„Regenerace urbanizované krajiny – Obnova zeleně areálu hřbitova Kunovice“
realizované v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
firmou FLORSTYL, s. r. o., Kunovice, Panská 25, PSČ 686 04, IČ 60731346 za
nabídnutou cenu
440/XXI./2014 bere na vědomí
žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2014
Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK 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
BC Lokomotiva Kunovice
Hyjé Koně o.s.
Sportovní střelecký klub
MRS MO Kunovice
TJ Kunovice odd. st. tenisu
Moto Racing Pospa
Celkem

Požadavek v Kč
35.000,400.000,35.000,300.000,50.000,400.000,100.000,95.000,550.000,90.000,200.000,38.000,15.000,90.000,22.000,30.000,20.000,40.000,14.000,130.000,120.000,2.774.000,-

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice pro rok 2014
takto:
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Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK 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
BC Lokomotiva Kunovice
Hyjé Koně o.s.
Sportovní střelecký klub
MRS MO Kunovice
TJ Kunovice odd. st. tenisu
Moto Racing Pospa
Celkem

30 000,290 000,25 000,250 000,50 000,300 000,70 000,25 000,400 000,70 000,80 000,38 000,15 000,90 000,22 000,10 000,0,20 000,14 000,130 000,10 000,1 939 000,--

441/XXI./2014 schvaluje
převod movité věci, a to motorového vozidla Karosa CAS 25-L 101 UH-89-15
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví obce Rosovice, IČ 00243191, za
dohodnutou kupní cenu 790.000,-- Kč
schvaluje
Kupní smlouvu o koupi movité věci, motorového vozidla Karosa CAS 25-L 101
UH-89-15, mezi městem Kunovice a obcí Rosovice, PSČ 262 11
442/XXI./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 3687/105 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví

děkuje

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

Datum vyhotovení: 17. 4. 2014

do vlastnictví městu Kunovice darem a za dar

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

