U S N E S E N Í
z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 2. října 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
489/XXIV./2014 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXIII. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice konaného dne 4. září 2014
490/XXIV./2014 bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2015
491/XXIV./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 19. září 2014
bere na vědomí
studie Smuteční síně a předkládá občanům města k připomínkování
492/XXIV./2014 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2014
493/XXIV./2014 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Mateřské školy v Kunovicích za školní rok 2013/2014, Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620
a Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 ZŠ Kunovice, Červená
cesta 853
494/XXIV./2014 bere na vědomí
plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2010 až 2014
495/XXIV./2014 bere na vědomí
odměny členům komisí rady města za rok 2014 podle přiloženého návrhu
schvaluje
návrh odměny členům výborů zastupitelstva města za rok 2014 podle přiloženého
návrhu
496/XXIV./2014 bere na vědomí
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030003111/002 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 stavbu „Kunovice, Na Záhonech, VN 747,
Pavlica“ spočívající v umístění kabelu NN a pilířů 4 ks, na pozemku p. č. 2421,
2410/4, 3687/75 a 2408/102 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
497/XXIV./2014 bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 83 664,67 tis. Kč, výdaje 103 958,43 tis. Kč, financování 20 293,76 tis.
Kč
498/XXIV./2014 schvaluje
převod nemovitých věcí a to pozemků p. č. 3193, p. č. 3194, p. č. 3195, p. č. 3196 a
rodinného domu s příslušenstvím čp. 215 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za
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sjednanou kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.494.610,- Kč a úhradu daně
z nabytí nemovitých věcí z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice
499/XXIV./2014 bere na vědomí
nabídku Komerční banky, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ/DIČ 45317054/CZ45317054 na obnovení revolvingového úvěru pro město
Kunovice
schvaluje
přijetí revolvingového úvěru pro město Kunovice od Komerční banky, a. s., sídlo:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ/DIČ 45317054/CZ 45317054
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Kunovice a Komerční
bankou, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ/DIČ 45317054/CZ
45317054
zmocňuje
starostku města k podpisu Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Kunovice
a Komerční bankou, a. s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ/DIČ
45317054/CZ 45317054
500/XXIV./2014 schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje č. D/0203/2014/STR na zpracování „Koncepce rozvoje Leteckého
muzea Kunovice“ řešící posun termínu úhrady nákladů vzniklých a souvisejících se
zpracováním

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

Datum vyhotovení: 2. 10. 2014

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

