U S N E S E N Í
z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 19. června 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
443/XXII./2014 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXI. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 17. dubna 2014
444/XXII./2014 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2014
445/XXII./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 2. červnu 2014
446/XXII./2014 bere na vědomí
kulturní akce na 2. pololetí 2014 a jejich zajištění
447/XXII./2014 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIX. zasedání zastupitelstva
města dne 13. prosince 2013
448/XXII./2014 schvaluje
zařazení nalezené lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra
u Agropenzionu Sádky zakotvenou na pozemcích p. č. 2681/3 a 2684 v katastrálním
území Kunovice u Uherského Hradiště do majetku města Kunovice
449/XXII./2014 schvaluje
Plánovací smlouvu mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
a panem
o zajištění vybudování
potřebné nové veřejné infrastruktury řešící zabezpečení potřebného počtu
parkovacích stání pro stavbu „Stavební úpravy rodinného domu Záchalupčí 1046“
450/XXII./2014 schvaluje
bezúplatné nabytí nemovité věci - pozemku p. č. 1026/1 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Kunovice, včetně souhlasu
města s podmínkami uvedenými v čl. III. a se zřízením věcného práva dle čl. IV
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu
o zřízení věcného práva č. UZSVM/BUH/1647/2014-BUHM
451/XXII./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 2408/102
sjednanou cenu 10.310,- Kč

v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za

schvaluje
převod pozemku p. č. 2410/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice
za sjednanou cenu 680,- Kč
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452/XXII./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR,
s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín na rozvod veřejného osvětlení a trvalého
přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích
p.č. 3000/4 a 3000/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
453/XXII./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Kunovice a ŘSD ČR,
s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4, správa Zlín na rozvod veřejného osvětlení a trvalého
přístupu za účelem provozování rozvodu veřejného osvětlení na pozemcích
p.č. 3970/2, 3846/3 a 3964/103 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
454/XXII./2014 schvaluje
Smlouvu č.: 1030003111/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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 zřízení věcného břemene – služebnosti na
pozemcích p. č. 2421, 2410/4,3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
455/XXII./2014 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 9414000288/159321
mezi městem Kunovice a RWE GasNet, s.r.o. Klišská 940, Ústí nad Labem
zastoupenou na základě plné moci JMP DS, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno pro stavbu „SOBS Kunovice – ul. Na Záhonech a U Štreky, NTL plynovod
a přípojky 9RD“, na pozemcích p. č. 2421 a 3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
456/XXII./2014 schvaluje
Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě č. 3/IXZM/2012 ze dne 17.05.2012, Dodatku č. 1 ze
dne 25.02.2013 a Dodatku č.2 ze dne 09.04.2014 mezi městem Kunovice, nám.
Svobody 361, 686 04 Kunovice a
o výstavbě veřejné technické infrastruktury - prodloužení vodovodu
a plynovodu řeší posun termínu dokončení SO 11 Prodloužení plynovodu a předání
SO 09 Prodloužení vodovodu
457/XXII./2014 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč Uherskohradišťské nemocnici a.s. na zakoupení
dvou elektrických polohovacích lůžek
458/XXII./2014 schvaluje
Povodňový plán města Kunovice
459/XXII./2014 schvaluje
prodloužení přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a. s.
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o úvěru registrační číslo 99006515667 Komerční banky, a. s.,
Praha 1, Na Příkopě 33/969, IČ 45317054
460/XXII./2014 schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení KUNOVJAN Záchalupčí
952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování XXI. MDF „Kunovské léto“
schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením KUNOVJAN Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice
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461/XXII./2014 schvaluje
příspěvek ve výši 25 000,- Kč SHK Kunovice, o. s., Panská 9, 686 04 Kunovice
na zahraniční zájezd družstva dětí
462/XXII./2014 schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 81 789,08 tis. Kč, výdaje 102 082,84 tis. Kč, financování 20 293,76 tis.
Kč
463/XXII./2014 schvaluje
počet členů Zastupitelstva města Kunovice na 17 členů pro volební období 2014 –
2018
464/XXII./2014 schvaluje
Dohodu o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 uzavřenou mezi městem
Kunovice a mestem Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá za účelem realizace
společného projektu „Zachovanie tradičních remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“
465/XXII./2014 schvaluje
úplné znění Zakladatelské listiny společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o.,
ruší
Stanovy společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o.,
pověřuje
Radu města Kunovice k zastupování města jako jediného společníka společnosti
Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o., na valné hromadě

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

Datum vyhotovení: 19. 6. 2014

...................................................
radní města

