U S N E S E N Í
ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 10. prosince 2015
ve společenském sále Panského dvora v Kunovicích
Zastupitelstvo města:
101/VII./2015 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI. zasedání zastupitelstva města dne
22. října 2015
102/VII./2015 bere na vědomí
plnění Programu rozvoje města Kunovice pro období v letech 2014 až 2018
103/VII./2015 bere na vědomí
termíny konání Rady města a Plán práce Rady města Kunovice na období leden –
prosinec 2016
schvaluje
termíny konání Zastupitelstva města a Plán práce Zastupitelstva města Kunovice na
období leden – prosinec 2016
104/VII./2015 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2015
105/VII./2015 schvaluje
přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2016 takto: příjmy 86 741,40 tis. Kč,
výdaje 80 444,40 tis. Kč, financování - 6 297,00 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
106/VII./2015 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 24. 11. 2015
107/VII./2015 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od IV. zasedání zastupitelstva
města dne 18. června 2015
108/VII./2015 schvaluje
směnu nemovitých věcí - pozemků, kdy město Kunovice převede pozemek
p. č. 1255/8 o výměře 106 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště do vlastnictví ŘSD ČR
a ŘSD ČR převede pozemky p. č. 846/38, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek
p. č. 846/39, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, pozemek
p. č. 846/41, ostatní plocha, ostatní komunikace, pro obec Uh. Hradiště a k. ú. Sady
a pozemek p. č. 3964/135, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek
p. č. 3964/137, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p. č. 3964/138, ostatní plocha,
jiná plocha, pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště do vlastnictví města
Kunovice
schvaluje
směnnou smlouvu uzavřenou pro majetkoprávní přípravu stavby I/55 Kunovice,
průtah - dopravně bezpečnostní opatření mezi městem Kunovice a ŘSD ČR státní
příspěvkovou organizací, Na Pankráci 56, Praha 4, zast. ŘSD ČR - Správou Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín
109/VII./2015 schvaluje
kulturní akce na 1. pololetí 2016 a jejich zajištění
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110/VII./2015 bere na vědomí
Zprávu o činnosti Mateřské školy v Kunovicích za školní rok 2014/2015, Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620
a Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 ZŠ Kunovice, Červená
cesta 853
111/VII./2015 bere na vědomí
Dlouhodobý záměr vzdělávání a využití volného času dětí a mládeže v Kunovicích
v letech 2015 – 2020
ukládá
starostce města zapracovat do dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a využití
volného času dětí a mládeže v Kunovicích v letech 2015 – 2020 připomínky a náměty
členů zastupitelstva a znovu předložit ke schválení
T: 1. února 2016
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA
112/VII./2015 bere na vědomí
odměny členům komisí Rady města Kunovice za rok 2015 podle přiloženého návrhu
schvaluje
návrh odměny členům výborů Zastupitelstva města Kunovice za rok 2015 podle
přiloženého návrhu
113/VII./2015 schvaluje
zrušení obecně závazné vyhlášky 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
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 ze dne 10. 12. 2015 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice
114/VII./2015 schvaluje
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 ze dne 23. 2. 2012 O místních poplatcích
ve městě Kunovice
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 ze dne 10. 12. 2015 O místních poplatcích ve
městě Kunovice
115/VII./2015 schvaluje
pojmenování ulic takto:

lokalita I:
lokalita II:
lokalita III:

Staroměstská Humna
Škrabalka
Dr. Štěrby

116/VII./2015 bere na vědomí
informace o personálním auditu na MěÚ Kunovice
117/VII./2015 bere na vědomí
variantní návrhy řešení Smuteční obřadní síně v Kunovicích zpracované
Varianta A – zpracovatel návrhu: GG ARCHICO a.s.,
Varianta B – zpracovatel návrhu: GG ARCHICO a.s.,
Varianta C – zpracovatel návrhu: AK11 a.s.,
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a dále vyhodnocení ankety nad variantami návrhů smuteční obřadní síně
a doporučení komise majetkové, dopravní a stavební
vybírá
pro řešení Smuteční obřadní síně v Kunovicích Variantu B – zpracovatel návrhu:
GG ARCHICO, a. s.,
ukládá
starostce města předložit zastupitelstvu dopracovanou studii Smuteční obřadní síně
v Kunovicích
T: 18. února 2016
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA
118/VII./2015 bere na vědomí
Informace o provozu Leteckého muzea Kunovice v roce 2015
119/VII./2015 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 94 074,25 tis. Kč, výdaje 136 444,38 tis. Kč, financování 42 370,13 tis.
Kč.
zmočňuje
radu města Kunovice na období prosinec 2015 přijímat rozpočtová opatření
v neomezeném rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2015 nebudou
překročeny, v případě přijetí dotace budou tyto příjmy použity ke krytí výdajů
souvisejících s akcemi, na které byly tyto výdaje použity nebo na převod do rezervy
120/VII./2015 bere na vědomí
informace o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví
schvaluje
závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2014 včetně příloh, rozpočet na
rok 2015, rozpočtový výhled 2016 – 2018, zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014
schvaluje
rozpočet Mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2016
121/VII./2015 bere na vědomí
Informace o činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko
bere na vědomí
stanovy MAS Horňácko a Ostrožsko
122/VII./2015 schvaluje
udělení Ceny města Kunovice 2015 paní Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA
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starostka města
Datum vyhotovení: 10. 12. 2015
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místostarosta města

