U S N E S E N Í
ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 18. června 2015
v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích
Zastupitelstvo města:
58/IV./2015

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od III. zasedání zastupitelstva města dne
16. dubna 2015

59/IV./2015

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2015

60/IV./2015

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 1. 6. 2015

61/IV./2015

schvaluje
kulturní akce na 2. pololetí 2015 a jejich zajištění

62/IV./2015

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od ustavujícího zasedání
zastupitelstva města dne 6. listopadu 2014

63/IV./2015

schvaluje
navýšení provozního příspěvku Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o 200 000,- Kč

64/IV./2015

schvaluje
převod části nemovité věci – pozemku díl „c“ z p. č. 2449/1 o výměře 104 m2 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 2500,- Kč s tím, že město uhradí
veškeré náklady s převodem spojené
schvaluje
převod části nemovité věci – pozemku díl „b“ z p. č. 2452 o výměře 125 m2 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 2500,- Kč s tím, že město uhradí
veškeré náklady s převodem spojené

65/IV./2015

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúročné půjčce peněz mezi městem Kunovice
a Fotbalem Kunovice, spolkem, Panská 1140, Kunovice
schvaluje
Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a Fotbalem Kunovice, spolkem, Panská 1140,
Kunovice na nabytí pozemku p. č. 2397/11 o výměře 421 m 2 za sjednanou kupní cenu
100.000,- Kč z vlastnictví Fotbalu Kunovice do vlastnictví města Kunovice

66/IV./2015

schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene distribuční soustavy – přípojky VN 22kV na
pozemcích p. č. 3456/149, 1670, 1671 a 3460/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště dle GP
č. 2308b-5/2014 mezi městem Kunovice a firmou NOBILITY CLEAN, s. r. o., Brno,
Příkop 843/4

2
67/IV./2015

schvaluje
Smlouvu č. : 1040007701/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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 akci „Kunovice, Gajdoš, kab. NN“ za
podmínky, že kabel bude umístěn do vzdálenosti max. 1,0 m od stávajícího rodinného
domu čp. 1995 a hloubka uložení bude min. 1,0 m

68/IV./2015

schvaluje
Dohodu o přátelství mezi městy Kunovice, Česká republika a West, Texas, USA

69/IV./2015

schvaluje
přijetí dlouhodobého úvěru na financování akce „Zlepšení energetické náročnosti
víceúčelové haly Kunovice“ ve výši 12 mil. Kč
bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
poskytnutí úvěru dle par. 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
pro město Kunovice
rozhodlo
na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na
poskytnutí úvěru na akci „Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly
Kunovice“, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější:
uchazeč: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o přijetí úvěru mezi městem Kunovice a bankou Česká spořitelna,
a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782
zmocňuje
starostku města k podpisu Smlouvy o úvěru mezi městem Kunovice a bankou Česká
spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782

70/IV./2015

bere na vědomí
Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
d. s. o. za rok 2014, Zprávu č. 121/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a Závěrečný
účet o plnění rozpočtu za rok 2014

71/IV./2015

schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 83.945,22 tis. Kč, výdaje 126.315,34 tis. Kč, financování 42 370,12 tis. Kč

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

Datum vyhotovení: 18. 6. 2015

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

