U S N E S E N Í
z I. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 11. prosince 2014
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
_____________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
7/I./2014

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od ustavujícího zasedání zastupitelstva města
Kunovice dne 6. listopadu 2014

8/I./2014

bere na vědomí
termíny konání schůzí rady města Plán práce rady města na období listopad 2014 –
prosinec 2015
schvaluje
termíny konání zasedání zastupitelstva města a Plán práce zastupitelstva města na
období listopad 2014 – prosinec 2015

9/I./2014

schvaluje
Program rozvoje města Kunovice pro období 2014 - 2018

10/I./2014

schvaluje
Strategický plán rozvoje města Kunovice na léta 2015 – 2020

11/I./2014

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2014

12/I./2014

schvaluje
přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2015 takto: příjmy 77 738,10 tis. Kč,
výdaje 72 785,10 tis. Kč, financování -4 953,00 tis. Kč s tím, že odbor finanční
upraví schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se
Státním rozpočtem na položce 4112 ve vztahu k položce 1211

13/I./2014

schvaluje
v souladu s § 72 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytování
měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon jejich funkcí
podle § 2 NV č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v maximální výši za
výkon funkce podle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., ve znění 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. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Odměny budou vyplaceny poprvé za měsíc prosinec 2014
stanovuje
paušální částku k žádosti o náhradu ušlého výdělku pro neuvolněné členy
zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru podle
§ 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši
Kč 150,--/hodina

14/I./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 30. listopadu 2014
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15/I./2014

schvaluje
kulturní akce na 1. pololetí 2015 a jejich zajištění

16/I./2014

svěřuje
místostarostovi města Ing. Pavlu Vardanovi úkoly související s řízením městské
policie, metodickým řízením v oblasti financí a rozpočtu města, veřejných služeb,
životního prostředí a požární ochrany

17/I./2014

pověřuje
místostarostu města Kunovice Ing. Pavla Vardana řízením Městské policie Kunovice
s účinností od 12. 12. 2014 podle ustanovení § 3, odst. 1 zákona 553/1991 Sb.,
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

18/I./2014

jmenuje
starostku města Kunovice Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA určenou zastupitelkou pro
pořízení územního plánu města jeho změn v souladu se stavebním zákonem
č. 183/2006 Sb.

19/I./2014

deleguje
starostku města Kunovice Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA zástupkyní města Kunovice
na valné hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast
schvaluje,
aby zástupkyní města Kunovice v ostatních orgánech obchodních společností, kde má
město Kunovice majetkovou účast byla starostka města Mgr. Ivana Majíčková, MBA,
schvaluje,
aby starostka Mgr. Ivana Majíčková, MBA zastupovala město Kunovice
v Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o, MAS Ostrožsko a Horňácko, spolek a Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
schvaluje,
aby místostarosta Ing. Pavel Vardan zastupoval město Kunovice v dozorčí radě
Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o
deleguje
starostku města Kunovice do orgánů MAS Ostrožsko a Horňácko, spolku, a to valné
hromady a kontrolní a revizní komise
souhlasí
s tím, že město Kunovice bude zapsáno do veřejného spolkového rejstříku Krajského
soudu v Brně, Husova 15, 601 95 Brno podle čestného prohlášení

20/I./2014

schvaluje
distribuci městského zpravodaje Kunovjan do každé domácnosti v Kunovicích zdarma
bere na vědomí
cenu inzerce v městském zpravodaji Kunovjan bez DPH takto:
KUNOVJAN – ceník inzerce
rozměr v mm
formát
cena
šířka výška
1 strana
175
260
1 800 Kč
1/2 strany
175
127
990 Kč
1/2 strany
85
260
990 Kč
1/3 strany
175
86
660 Kč

3
1/4 strany
1/4 strany
1/8 strany
Osobní inzerce (gratulace,
vzpomínky...)
Slevy za
opakování:

85
175
85

127
62
62

545 Kč
545 Kč
300 Kč

85
36
42 Kč
3 % ze základní ceny inzerátu
5 % ze základní ceny inzerátu
10 % ze základní ceny inzerátu

3–5
6–9
10 – 12
Příplatek za přítiskovou barvu
20 % ze základní ceny inzerátu
(modrá)
Příplatek za plnobarevný inzerát
30 % ze základní ceny inzerátu
21/I./2014

schvaluje
Smlouvu o výpůjčce Digitálního povodňového plánu města Kunovice a výstražné
a hlásné techniky uzavřenou mezi městem Kunovice a Mikroregionem Dolní Poolšaví,
s. o.

22/I./2014

schvaluje
uvolnění částky 4.386.635,00 Kč na dofinancování způsobilých výdajů a částky
5.870.724,50 Kč na dofinancování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu města na
financování projektu „AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE“, který byl předložen do
Regionálního operačního programu Střední Morava, výzvy č. 41
schvaluje
předfinancování žádosti o platbu max. do výše 17.648.298,50 Kč (celkové náklady
projektu) a úhradu ze svého rozpočtu max. provozní ztráty projektu v předpokládané
roční výši 350.000,00 Kč, a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace
projektu, tak aby byla zajištěna jeho udržitelnost

23/I./2014

bere na vědomí
výpověď smlouvy o spolupráci Slováckým aeroklubem Kunovice, se sídlem Letecká
1383, 686 04 Kunovice, IČ 00557587 mezi Městem Kunovice, Slováckým muzeem v
Uherském Hradišti, p.o. a Slováckým aeroklubem Kunovice
neschvaluje
převod - darování nemovitých věcí - pozemků p. č. 3662/1, 3662/5 a 3662/6 včetně
příslušenství z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Slováckému Aeroklubu
Kunovice, Letecká 1383, Kunovice

24/I./2014

schvaluje
Plánovací smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a v návaznosti na § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Kunovice a
řešící výstavbu parkovacích
a odstavných stání u bytového domu čp. 1399, sídliště V Humnech a podmínky pro
realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu Kunovice“, čp. 1399, Kunovice

25/I./2014

schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2014 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 94 404,64 tis. Kč, výdaje 114 698,40 tis. Kč, financování 20 293,76 tis. Kč
zmocňuje
radu města na období prosinec 2014 přijímat rozpočtová opatření v neomezeném
rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2014 nebudou překročeny
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26/I./2014

bere na vědomí
žádost
p. č. 2557

o zajištění přístupu na pozemek

ukládá
radě města zapracovat do územního plánu novou místní komunikaci do lokality Na
Bělince, která by zabezpečila přístupy do zahrad v celé lokalitě
27/I./2014

ruší
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 ze dne 13. 12. 2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 ze dne 11. 12. 2014 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice s účinnosti od 1. ledna 2015

28/I./2014

bere na vědomí

zprávu o stavu exekučních řízení věci vymáhání dluhu za nezaplacený poplatek
za komunální odpad za rok 2012
29/I./2014

doporučuje
radě města pronajat nemovitou věc – dům čp. 360 v ul. nám. Svobody Kunovice
a část pozemku p. č. 23 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště jako celek

30/I./2014

schvaluje
nabytí nemovitých věcí - pozemků p. č. 2241 a p. č. 2242 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha
3 do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 995.600,- Kč
schvaluje
Kupní smlouvu č. 3001K14/60 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem, Praha 3,
Husinecká 1024/11a a městem Kunovice, nám. Svobody 361

31/I./2014

ruší
usnesení č. 479/XXIII./2014 ze dne 4. 9. 2014
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Uherské
Hradiště a městem Kunovice s tím, že město Uh. Hradiště předloží 1x ročně
Zastupitelstvu města Kunovice zprávu o plnění veřejnoprávní smlouvy

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

Datum vyhotovení: 11. 12. 2014

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

