U S N E S E N Í
z VI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 22. října 2015
Kunovice, nám. Svobody 361, velká zasedací místnost
Zastupitelstvo města:
89/VI./2015

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od V. zasedání zastupitelstva města dne
10. září 2015

90/VI./2015

bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2016

91/VI./2015

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2015

92/VI./2015

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 05. 10. 2015

93/VI./2015

ruší
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o stanovení míst a času, ve kterých lze
provozovat výherní hrací přístroje ze dne 19. 4. 2007
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení míst a času, ve kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry s účinností od 16. 11. 2015

94/VI./2015

schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 14/IZM/2014 ze dne 19. 12. 2014 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a
řešící změnu termínu dokončení díla

95/VI./2015

schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 2/IXZM/2012 ze dne 6. 9. 2012 na výstavbu
parkovacích a odstavných stání a úpravu navazujících zpevněných ploch pro objekt
Zdravotního střediska v ul. Pod Kostelem mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice a
řešící změnu termínu dokončení díla z důvodu proběhlých
odvolacích řízení během stavebního a územního řízení

96/VI./2015

schvaluje
převod nemovité věci – části pozemku p. č. 3027 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za
sjednanou kupní cenu 1.000 Kč/m2
schvaluje
převod nemovité věci – části pozemku p. č. 3030/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou kupní cenu 1.000 Kč/m2

97/VI./2015

schvaluje
převod nemovité věci - pozemku p. č. 643 s příslušenstvím s RD čp. 478 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu
250.000,- Kč

2
98/VI./2015

schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 89 760,60 tis. Kč, výdaje 132 130,73 tis. Kč, financování 42 370,13 tis. Kč

99/VI./2015

bere na vědomí
upřesněný dokument „Posouzení vhodnosti metody EPC na vybraných objektech
v majetku města Kunovice“ zpracovaný v červnu 2015
bere na vědomí
stanoviska Rady města Kunovice, komisí a finančního výboru k posouzení vhodnosti
EPC na vybraných objektech v majetku města Kunovice

100/VI./2015 bere na vědomí
Informaci o podpisu Dohody o partnerství s městem West, Texas, USA

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

Datum vyhotovení: 22.10. 2015

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

