U S N E S E N Í
z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích
Zastupitelstvo města:
41/III./2015

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od II. zasedání zastupitelstva města dne
19. února 2015

42/III./2015

souhlasí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) s celoročním
hospodařením města Kunovice za rok 2014 a to bez výhrad
schvaluje
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a), celoroční hospodaření
města Kunovice za rok 2014 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji činí přebytek ve
výši 27 323 126,12 Kč

43/III./2015

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 2014
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
2014 – zisk po zdanění ve výši 22 705 632,64 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období

44/III./2015

bere na vědomí
zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
za rok 2014
bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za účetní
období 2014
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2014 ve výši 518.404,53 Kč následovně: 518.404,53 Kč převod na účet
nerozděleného zisku minulých let

45/III./2015

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 81 993,23 tis. Kč, výdaje 104 363,35 tis. Kč, financování 22 370,13 tis.
Kč.

46/III./2015

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2015

47/III./2015

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 23. 3. 2015
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48/III./2015

bere na vědomí
zprávu o připravenosti Městského informačního centra Kunovice na sezónu 2015
a vyhodnocení hospodaření Městského informačního centra Kunovice za rok 2014

49/III./2015

souhlasí
se stavbou „Silnice I/55: Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření“ za
dodržení podmínek stanovených odborem správy majetku a životního prostředí
Městského úřadu Kunovice (čj. OMZ/769-15/SZ/89-2015/KRU) a za předpokladu
splnění následujících podmínek:
dělící ostrůvek na tř. Vítězství, v úseku od sjezdu z I/50 směrem do Uh. Hradiště
po konec připojovacího pruhu bude proveden v konstantní šířce mezi obrubami,
min. 1,0 m
světelná signalizační zařízení budou navzájem synchronizována. Signalizace bude
umožňovat vozidlům IZS „preferovaný“ průjezd – technicky dořešit s HZS
velikosti ostrůvků v prostoru křižovatky silnic I/50 a I/55 musí splňovat platnou
legislativu umožňující bezpečné přecházení pěších, příp. cyklistů v místech, kde
není povolen pohyb cyklistů po komunikaci
mezi ul. Ve Strhanci a ul. Na Řádku, v místě křížení se silnicí I/50, umístit místo
pro přecházení
autobusové zálivy budou řešeny pro zastavení 2 autobusů
kabelové vedení VO bude provedeno v celé trase nově, ve společné rýze bude
uložen kabel městského rozhlasu. Stávající vzdušné vedení bude odstraněno.
vnitřní poloměr silniční obruby u JZ rohu objektu č.p. 362 bude zvětšen tak, aby
umožňoval bezkolizní průjezd max. návrhovým vozidlem
napojení místní komunikace ul. Úvoz na silnici I/50H řešit tak, aby umožňovalo
v úseku po roh budovy čp. 403 vyhnutí dvou vozidel – min. šířka mezi obrubami
5,0 m. Zároveň je třeba zachovat stávající sjezd k RD čp. 366
prověřit, zda do rozhledového pole přechodu pro chodce u objektu čp. 579
nezasahuje navržená plocha pro zásobování
v dalším stupni PD bude upřesněn typ svítidel a dořešeny sadové úpravy
dotčení pozemků ve vlastnictví města Kunovice navrženou stavbou je řešeno
samostatnou smlouvou mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

50/III./2015

schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice, Telefónicou
Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR zast. ŘSD ČR – Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín na zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 4050, 4590/2 a 4567 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě

51/III./2015

schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Kunovice, E.ON Distribuce, a.s.
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/3, České Budějovice za
účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR, zast. ŘSD ČR - Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží
5476, Zlín na zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 4567, 4590/2, 4575/2, 4590/1,
3837/82, 4582 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za účelem zřízení, vedení,
provozování a udržování stavby distribuční soustavy „Venkovní vedení VN 22kV
č. 120, km 4,600“ , stavby „Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600“ , stavby
„Venkovní vedení VN 22kV č. 37 a 21, km 6,100“, stavby „Silnice I/50 – Obchvat
Uherského Hradiště II“- objektů SO 404 – Venkovní vedení VN 22kV č. 120, km 4,600,
SO 405 – Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600 a SO 406 – Venkovní vedení VN
22kV č. 37 a 21, km 6,100
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52/III./2015

schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330029942/002 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 zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3002/29
a p. č. 3013 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění provozování, oprav
a udržování distribuční soustavy pro
za podmínky, že přípojná skříň na
sloup NN bude umístěna ze strany nepřiléhající stávající polní cestě tak, aby
nezasahovala do průjezdního profilu a bezpečnostního prostoru stávající polní cesty

53/III./2015

bere na vědomí
žádost RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem o změnu Základních pravidel
pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízeních na pozemcích ve vlastnictví
města
nemění
Základní pravidla ze dne 12. 12. 2013 pro zřizování věcných břemen plynárenských
zařízení na pozemcích ve vlastnictví města

54/III./2015

souhlasí
s návrhem lávky pro pěší a cyklisty s únosností do 40 t a šířkou, umožňující přejezd
vozidel IZS a dopravní obsluhy u Eko Farmy Sádky
ukládá
starostce města projednat návrh řešení s majiteli dotčených pozemků, správcem toku
a poté předložit harmonogram přípravy a realizace akce, včetně návrhu financování
akce s možností využití dotačních prostředků a finančních prostředků od
participujících subjektů
T: 30. září 2015
O: starostka města

55/III./2015

schvaluje
měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
jejich funkcí v souladu s § 72 zák. 128/2000 Sb. v platném znění, a v souladu s § 2 NV
č. 37/2003 Sb. v platném znění, to je nové NV č. 52/2015 Sb., a ve výši souhrnu
maximálních odměn za jednotlivé funkce podle § 77 odst. 3, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., v platném znění a jednoho příplatku podle počtu obyvatel města podle
přílohy č. 1 k NV č. 52/2015 Sb. Odměny budou vyplaceny poprvé od 16. 4. 2015 (do
15. 4. 2015 podle původního NV č. 459/2013)

56/III./2015

bere na vědomí
žádosti spolků o účelovou dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015
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-Odlétáme ….

Požadavek v
Návrh RM v Kč
Kč
30.000,30.000,400.000,349.000,35.000,30.000,250.000,200.000,50.000,50.000,500.000,400.000,100.000,60.000,55.000,25.000,675.000,500.000,80.000,60.000,100.000,80.000,-
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Slovácký aeroklub Kunovice - činnost
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Projekt podpory parkinsonikům
TJ Kunovice odd. st. tenisu
Život pro děti
Moravští zemští páni
FS Lintava
Educo Zlín
Celkem

100.000,38.000,15.000,80.000,20.000,65.000,53.500,50.000,25.000,130.000,45.000,3.000,80.000,16.000,2.995.500,-

50.000,38.000,15.000,80.000,20.000,25.000,40.000,40.000,15.000,130.000,30.000,3.000,60.000,10.000,2.340.000,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015
takto:
Spolek
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 – Odlétáme
Slovácký aeroklub - činnost
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Projekt podpory parkinsonikům
TJ Kunovice odd. st. tenisu
Život pro děti
Moravští zemští páni
FS Lintava
Educo Zlín
Celkem
57/III./2015

ZM v Kč
30.000,349.000,30.000,200.000,50.000,400.000,60.000,25.000,500.000,60.000,80.000,50.000,38.000,15.000,80.000,20.000,25.000,40.000,40.000,15.000,130.000,30.000,3.000,60.000,10.000,2.340.000,-

schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení KUNOVJAN Záchalupčí
952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování XXII. Mezinárodního „Kunovské
léto“
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schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením KUNOVJAN Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice

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

Datum vyhotovení: 16. 4. 2015

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

