U S N E S E N Í
z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 10. září 2015
v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích
Zastupitelstvo města:
72/V./2015

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání zastupitelstva města dne
18. června 2015

73/V./2015

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2015

74/V./2015

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 31. 8. 2015

75/V./2015

bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2015
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu hospodaření
u příspěvkových organizací zřízených městem
T: 30. listopadu 2015

76/V./2015

bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2015 takto:
P. č.

Adresa žadatele
Z.O. chovatelů poštovních holubů Kunovice

Účel žádosti
Na provoz a rozvoj organizace.

4 000,- Kč

1.

Kunovské centrum mládeže

2.

Pionýrská skupina Kunovice
3.

Taneční centrum LAYLA o.s.
4.

Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
5.

Částka

Letní tábor dětí ve Vápenicích v
termínu 01.07. - 10.07.2015.
Příspěvek bude použit na
ubytování pro děti, na ceny do
soutěží, výtvarné a sportovní
potřeby. Táboru se zúčastní 60
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.
Příspěvek na cestovní výdaje a
startovné při reprezentaci měta
Kunovice na Mistrovství ČR v
Praze konaného v Bohumíně pro
TC Layla.
Příspěvek na čestné ceny do
Okresní výstavy králíků, drůbeže
a holubů pro nejúspěšnější
chovatele.

7 000,- Kč

15 000,- Kč

5 000,- Kč

5 000,- Kč
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FENIX modelářský klub SMČR Kunovice
6.

Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.

7.

Diakonie ČCE - středisko CESTA
8.

Diakonie ČCE - středisko CESTA

9.

Tenisový klub Kunovice
10.

Moravští zemští páni
11.

Příspěvek na startovné, palivo,
ubytování aj. při Mistrovství
světa modelářů v Srbsku ve
dnech 23. - 29. srpna 2015.
Příspěvek na sociální služby sociální rehabilitace poskytované
osobám s lehkým a středně
těžkým mentálním postižením.
Mezi klienty mj. patří i občan z
Kunovic, který pravidelně
využívá služeb zařízení Ergo Uh.
Hradiště.
Příspěvek na sociální služby
Poradny rané péče provozované
Diakonií ČCE. Posláním poradny
je poskytovat celostní péči a
podporu mentálně a pohybově
postiženému dítěti i rodině.
Příspěvek na podporu denního
stacionáře provozovaného
Diakonií ČCE. Středisko
poskytuje služby 16 klientům se
středním až hlubokým
mentálním postižením z regionu
Uherskohradišťska, které jsou při
zajištění péče o svou osobu
závislé na pomoci druhé osoby.
Příspěvek na Memoriál Ing. Jiřího
Vařechy dne 05.09.2015 tenisový turnaj neregistrovaných
hráčů ve čtyřhře (dříve nazvaný
"O pohár starosty města
Kunovice").
Příspěvek na kulturní činnost ve
II. pol. 2015 (vzdělávací
přednášky, programy, divadelní
představení, cyklopouť aj.)

12.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu Příspěvek na IV. Badmintonový
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
turnaj o Pohár města Kunovice
konaný dne 26.09.2015.

13.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu Příspěvek na cestovní náklady
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
klubu BC Lokomotiva, převážně
na zápasy kolem Brna.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu Příspěvek na amatérský turnaj v
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
badmintonu - série 4
amatérských turnajů v
14.
Kunovicích.

3 000,- Kč

3 000,- Kč

2 000,- Kč

8 000,- Kč

1 400,- Kč

3 000,- Kč

3 000,- Kč

0,- Kč

3 000,- Kč
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BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu Příspěvek na 4. ročník družstev
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
LI-NING TOUR známý pod
názvem "Kunovický mrazík",
který bude hostit hala v
15.
Kunovicích dne 12.12.2015.
Domácí klub bude obhajovat
potřetí titul mistra celé Tour.
Občanské sdružení Handrlák
Příspěvek na pořízení nových
fěrtůšků ke kunovskému kroji
pro Ženský sbor z Kunovic.
16.

Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft
Kunovice
Základní organizace SBTS Aircraft Kunovice
17.

Radioklub Kunovice
18.

Občanské sdružení modelářský kroužek
Blaník Kunovice
19.

LMK Blaník Uh. Hradiště o.s.
20.
Snails Kunovice
21.

Snails Kunovice

22.

OK BOOGIE - Paraklub Holešov
Letiště Kunovice
23.

Příspěvek na technické a
materiální zabezpečení soutěží
(terče, střelivo, ceny, kartuše) Target sprint, Memoriál Odřicha
Janáčka, Mikulášský paprsek,
Mikulášská diabolka, Čertovské
střílení.
Příspěvek na QSL lístky a na
vysílání při příležitosti 200. výročí
narození zakladatele
salesiánského díla sv. Jana
Boska.
Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku (nákup
spotřebního materiálu - lepidlo,
potahové materiály, laky,
dokumenty pro výuku).
Příspěvek na dopravu na
modelářské závody žactva a
dorostu, tréninky a soustředění.
Příspěvek na finálový turnaj
Extraligy žáků - O mistra České
republiky (09.-11.10.2015), jež je
určen pro 8 nejlepších
softballových týmů v ČR.
Příspěvek na pořádání
finálového turnaje Extraligy
juniorek - O mistra České
republiky 20.09.2015. Turnaj je
určen pro 4 nejlepší softballové
týmy v ČR a mládežnický tým z
Kunovic se do něj kvalifikoval.
Příspěvek na nový český rekord v
parašutismu 50way Kunovice OK
BOOGIE. Nejlepší parašutisté z
ČR budou skákat z letadel L410
formaci, aby překonali dosavadní
rekordy. Mezi členy světového
100way club patří
Případný úspěch by byl zanesen
do české knihy rekordů.

77/V./2015

bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice se stavem
k 30.06.2015

1 000,- Kč

10 000,- Kč

4 000,- Kč

6 000,- Kč

4 000,- Kč

4 000,- Kč

5 000,- Kč

3 000,- Kč

0,- Kč

4
78/V./2015

schvaluje
příspěvek ve výši 30 000,- Kč Tanečnímu centru Layla, Úvoz 1554, 686 04 Kunovice na
úhradu nákladů spojených s účastí na mistrovství světa v orientálním tanci
schvaluje
Smlouvu o příspěvku ve výši 30 000,- Kč mezi Tanečním centrem Layla, Úvoz 1554,
686 04 Kunovice a městem Kunovice na úhradu nákladů spojených s účastí na
mistrovství světa v orientálním tanci

79/V./2015

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. : 1030023772/001 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, Štěrbová, příp. NN“ –
na pozemcích p. č. 975/1, 975/2 a 975/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON
Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., spočívající v umístění distribuční
soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy

80/V./2015

neschvaluje
zvýšení provozního příspěvku Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 70989931, o 135.000,- Kč pro
vybudování oplocení školního hřiště
schvaluje
záměr vybudování oplocení školního hřiště u Základní školy, Kunovice, Červená cesta
853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 70989931 z prostředků
rozpočtu města Kunovice

81/V./2015

schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení

82/V./2015

schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 315/317 o výměře 285 m2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou cenu 73.960,- Kč
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 315/315 o výměře 4.671 m2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 1.212.130,- Kč
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 315/324 o výměře 114 m2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 29.580,- Kč
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 315/320 o výměře 1077 m2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 279.480,- Kč

5
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 315/318 o výměře 1230 m2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 319.190,- Kč
83/V./2015

schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 3260/19 o výměře 53 m2 na protipovodňové
opatření z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 82,-Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů s převodem
spojených

84/V./2015

schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2449/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
, Kunovice za sjednanou cenu 1400,-Kč/m2
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2449/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu
1400,-Kč/m2
schvaluje
převod nemovité věci – pozemků p. č. 2449/5 a p. č. 2449/6 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví ARCHIKA, s. r. o., Boršice 9 za
sjednanou cenu 1400,-Kč/m2

85/V./2015

schvaluje
účast města Kunovice v elektronické dražbě dne 23. 9. 2015 v 10:30 hodin vyhlášené
Exekutorským úřadem Zlín, Lešetín IV/707, týkající se dražby nemovitých věcí
pozemku p. č. 3342/3 a budovy bytového domu čp. 1376 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště
jmenuje
zástupce dražitele Ing. Pavla Vardana, místostarostu města a opravňuje ho jednat na
základě pověření zastupitelstva města, které je přílohou tohoto usnesení

86/V./2015

schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kunovice a obcí Podolí, podle § 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kunovice a obcí Popovice, podle § 63 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. a) a § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

87/V./2015

bere na vědomí
informaci o vyhodnocení ankety „Kácet či nekácet stromořadí cypřišku Lawsonova na
hřbitově v Kunovicích“ a dále informace o rekapitulaci podnětů a jednání doposud
v této věci uskutečněných

6
ukládá
radě města připravit projekt ozelenění urnového háje a prověřit možnosti čerpání
dotace
T: 20. listopadu 2015
O: starostka města
88/V./2015

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 89 028,25 tis. Kč, výdaje 131 398,38 tis. Kč, financování 42 370,13 tis.
Kč

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

Datum vyhotovení: 10. 9. 2015

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

