U S N E S E N Í
z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:

466/XXIII./2014 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 19. června 2014
467/XXIII./2014 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2014
468/XXIII./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 15. srpnu 2014
469/XXIII./2014 bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2014
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu hospodaření
u příspěvkových organizací zřízených městem
470/XXIII./2014 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2014 takto:

Adresa žadatele
Projekt pomoci parkinsonikům, o.s.
1.

Taneční centrum LAYLA o.s.
2.

Taneční centrum LAYLA o.s.
3.

Taneční centrum LAYLA o.s.
4.

SHK Kunovice
5.

Účel žádosti

Kč

Podpora projektu "Bez pohybu k
pohybu", který proběhne v síti
Tesco. Cílem projektu je osvětová
činnost pro nemocné, jejich blízké a
širokou veřejnost.

10 000,-

Příspěvek na cestovní výdaje a
startovné při reprezentaci měta
Kunovice na Mistrovství ČR v Praze
pro TS Kalila.

3 000,-

Příspěvek na cestovní výdaje a
startovné při reprezentaci měta
Kunovice na Mistrovství ČR v Praze
pro TS Zafirah.

3 000,-

Příspěvek na úhradu nájemného
nebytových prostor pro činnost
organizace.
Finanční příspěvek na Memoriál E.
Malenovské konaný dne
23.08.2014 - turnaj žen házené.

0

3 000,-

2
SHK Kunovice
6.

OS Život pro děti
7.

Kunovské centrum mládeže
8.

9.

Pionýrská skupina Kunovice
a

Moravští zemští páni
10.
FENIX modelářský klub SMČR
Kunovice
11.

FENIX modelářský klub SMČR
Kunovice
12.

13.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

14.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

15.

BC Lokomotiva Kunovice
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

16.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Finanční příspěvek na Memoriál
Alfonse Balcara konaný dne
06.09.2014 - turnaj házené
seniorek.
Příspěvek na rekondičně regerační
pobyt. Pobyt organizovaný pro děti
a jejich rodiny po náročné onkolog.
léčbě. Pobytu se účastní i rodiny z
Kunovic.
Letní tábor dětí ve Vápenicích v
termínu 29.06. - 07.07.2014.
Příspěvek bude použit na ubytování
pro děti. Táboru se zúčastní 55 dětí
z obou ZŠ v Kunovicích.
Letní pionýrský tábor "Vojtkova
Louka" a "Podhradní Lhota"
pořádaný cca pro 70 dětí. Příspěvek
bude použit na pomůcky a materiál
pro děti.

3 000,-

15 000,-

10 000,-

12 000,-

Příspěvek na kulturní činnost ve II.
pol. 2014 (Antoníček; Divadlo představení "Zabijačka").

2 000,-

Příspěvek na účast
na Mistrovství Evropy
leteckých modelářů kateg. F1A,
F1B, F1C v termínu 11. - 17.08.2014
ve městě Salonta - Rumunsko.

4 000,-

Příspěvek na účast
na Mistrovství Evropy
leteckých modelářů kateg. F1E v
termínu 23. - 30.08.2014. 13-letá
závodnice bude obhajovat titul
Mistryně Evropy z r. 2012.

4 000,-

Příspěvek na III. ročník družstev FZ
Forza Tour pod názvem "Kunovský
mrazík" - 13.12.2014. Klub BC
Lokomotiva bude obhajovat I.
místo z předešlého turnaje.
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Příspěvek na akci EBT Kunovice European Badminton Tour dne 22.
11. 2014. Závěrečná část turnaje
proběhne v Kunovicích, kde se
sejdou hráči nejenom z Česka, ale i
z Rakouska, Polska a z asijských
zemí.

4 000,-

Příspěvek na III. Badmintonový
turnaj o Pohár města Kunovice
konaný dne 30.08.2014.

3 000,-

Příspěvek na III. ročník
Silvestrovského turnaje (27. 12.
2014), který je určen pro všechny
lidi bez rozdílu hráčské úrovně.

0

3
Snails Kunovice
17.

Snails Kunovice
18.

MOTO RACING PosPa o.s.
19.

Tenisový klub Kunovice
20.

LMK Blaník Uh. Hradiště o.s.
21.

Občanské sdružení modelářský
kroužek Blaník Kunovice
22.

Příspěvek na pořádání finálového
turnaje Extraligy juniorek - O mistra
České republiky 20.09.2014. Turnaj
je určen pro 4 nejlepší softballové
týmy v ČR a mládežnický tým z
Kunovic se do něj kvalifikoval.
Příspěvek na finálový turnaj
Extraligy žáků - O mistra České
republiky (10.-12.10.2014), jež je
určen pro 6 nejlepších
softballových týmů v ČR.
Příspěvek na technické, materiální
a organizační zabezpečení závodů
(Pohár přírod. okruhů Ostrava Radvance, Zlatý Havířovský
kahanec).

2 000,-

4 000,-

5 000,-

Příspěvek na Memoriál Ing. Jiřího
Vařechy dne 06.09.2014 - tenisový
turnaj neregistrovaných hráčů ve
čtyřhře (dříve nazvaný "O pohár
starosty města Kunovice").

1 000,-

Příspěvek na dopravu na
modelářské závody, tréninky a
soustředění.

2 500,-

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku (nákup
spotřebního materiálu).

2 500,-

Na provoz a rozvoj organizace.

2 000,-

Materiální a technické zabezpečení
soutěží - Branný závod mládeže,
Target sprint, Memoriál Oldřicha
Janáčka, Mikulášský paprsek,
Mikulášská diabolka, Čertovské
střílení.

5 000,-

Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
23.

Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft
Kunovice
Základní organizace SBTS Aircraft
24. Kunovice

471/XXIII./2014 bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice se stavem
k 30. 6. 2014
472/XXIII./2014 bere na vědomí
informaci o vyhodnocení stavu a využití bytového fondu města Kunovice
473/XXIII./2014 schvaluje
Dodatek č. 44 uzavíraný mezi městy Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město
a ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy
na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne 16.02.1994, ve
znění 43 dodatků týkající se poskytnutí investiční dotace města Kunovice ve výši
128.200,-Kč společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., Malinovského 874,

4
686 19 Uherské Hradiště na pořízení nového nízkopodlažního autobusu Low Entry
pro MHD
474/XXIII./2014 schvaluje
navýšení příspěvku obcí na dopravní obslužnost s platností od 01.01.2015 na
100,- Kč na jednoho obyvatele města Kunovice za podmínky, že dojde ke zlepšení
dopravní obslužnosti města Kunovice a ke zlepšení koordinace autobusové a
železniční dopravy ve prospěch obyvatel i návštěvníků města Kunovice
475/XXIII./2014 souhlasí
se zařazením města Kunovice do území MAS Horňácko a Ostrožsko, Zámecká
24, 687 24 Uherský Ostroh na období 2014 – 2020
476/XXIII./2014 bere na vědomí
žádost RWE GasNet, s.r.o., o změnu Základních pravidel pro zřizování věcných
břemen plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví města
neschvaluje
změnu Základních pravidel pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení
na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice
schvaluje
výjimku ze Základních pravidel pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízení
na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice pro

477/XXIII./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Kunovice a ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, Praha 4 na
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2986/5, p. č. 2986/2, p. č. 3964/68
a p. č. 3846/21 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
478/XXIII./2014 schvaluje
Smlouvu 1030016559/001 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 zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 2200/2 a 3/4 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
479/XXIII./2014 schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Uherské
Hradiště a městem Kunovice
480/XXIII./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 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. 3964/44, p.č. 3964/61, p.č. 3964/120, p.č. 3964/121, p.č. 3964/124,
p.č. 3964/125 a p.č. 3964/126 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
481/XXIII./2014 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Kunovice, Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín 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 pozemku p.č. 3964/122 v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště

5
482/XXIII./2014 bere na vědomí
oznámení
ze dne 1. 9. 2014 o odstoupení od žádosti
o zpětné odkoupení parcely 3/2 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště
483/XXIII./2014 neschvaluje
převod pozemku p. č. 2511/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za jimi navrženou kupní cenu 150,- Kč/ m2
schvaluje
převod pozemku p. č. 2511/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 950,- Kč/ m2
484/XXIII./2014 schvaluje
převod pozemku p. č. 3934/21 a p. č. 3934/61 o výměře 2078 m2 v k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2
schvaluje
převod pozemku p. č. 198/36 o výměře 117 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 6.552,- Kč
schvaluje
převod pozemku p. č. 181/16 o výměře 627 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště,
svěřeného ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, p. o., z vlastnictví města Kunovice do
vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 35 008,- Kč
bere na vědomí
výpůjčku pozemku p. č. 181/17 o výměře 98 m2 vzniklého z pozemku p.č. 181/12
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
bere na vědomí
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunovice a
na pozemek p.č. 181/17
485/XXIII./2014 schvaluje
kupní smlouvu mezi Zlínským krajem a městem Kunovice na nabytí pozemku
p. č. 2508/7 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
486/XXIII./2014 schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Kunovice Fotbalu
Kunovice, o.s. ve výši 50 000,- Kč
487/XXIII./2014 schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 83 444,67 tis. Kč, výdaje 103 738,43 tis. Kč, financování 20 293,76 tis.
Kč
488/XXIII./2014 neschvaluje
převod lávky přes řeku Olšavu situovanou poblíž Cyklocentra u Agropenzionu Sádky
zakotvenou na pozemcích p.č. 2681/3 a 2684 v katastrálním území Kunovice u
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Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví

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

Datum vyhotovení: 4. 9. 2014

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

