U S N E S E N Í
z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 18. února 2016
v přednáškovém sále Panského dvora v Kunovicích
Zastupitelstvo města:
123/VIII./2016 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VII. zasedání zastupitelstva města dne
10. prosince 2015
124/VIII./2016 schvaluje
aktualizovaný rozpočtový výhled města Kunovice 2017– 2021
125/VIII./2016 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2016 takto:
P.č.

1.

Adresa žadatele
Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů Kunovice

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace
Uherské Hradiště
2.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
3.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
4.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
5.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
6.

Život pro děti - spolek
7.

Účel příspěvku

Částka

Na provoz a rozvoj
organizace.

4 000,- Kč

Příspěvek na ozdravení
chovů včelstev v regionu
na r. 2016.

8 000,- Kč

Příspěvek na školení
trenérů IV. třídy.

0

Příspěvek na cestovní
náklady klubu.

0

Příspěvek na jarní
badmintonový kemp
(pronájem haly, školící
trenéři).

4 000,- Kč

Příspěvek na Finálový
amatérský turnaj série
YONEX TOUR 2015/2016,
který bude největším
amatérským turnajem
Zlínského kraje.
Příspěvek na rekondičně
regenerační pobyt. Pobyt
organizovaný pro děti
a jejich rodiny po náročné
onkolog. léčbě. Pobytu se
účastní i rodiny z Kunovic.

2 000,- Kč

0
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Snails Kunovice
8.

Snails Kunovice
9.

Moravští zemští páni, z.s.
10.

Sbor dobrovolných hasičů Kunovice
11.

Sbor dobrovolných hasičů Kunovice
12.

Taneční centrum LAYLA
13.

Základní organizace SBTS Aircraft Kunovice
Sportovní střelecký klub
14.

Občanské sdružení modelářský kroužek
Blaník Kunovice
15.

LMK Blaník Uh. Hradiště
16.

Paraklub Holešov
OK BOOGIE
17.
letiště Kunovice (Na Samotě 1238, 686 04
Kunovice)

5. ročník turnaje žáků –
O kunovského šnečka,
který je součástí
celostátní Extraligy žáků.

10 000,- Kč

Slovácká školní liga v
softballu s 12ti letou
tradicí.

10 000,- Kč

Příspěvek na vzdělávací
a kulturní činnost spolku
(2 vzdělávací přednášky,
3 divadelní představení,
1 zájezd, turistika).
XXI. ročník soutěže v
požárním útoku družstev
"O putovní pohár
Kunovic" pořádaný dne
24.04.2016 při příležitosti
Osvobození Kunovic.
Příspěvek na náklady
spojené se spotřebou
energie při konání
Velikonočního
fotbalového turnaje
družstev mužů, žen a žáků
SDH.
Příspěvek na startovné
a cestovné při účasti na
okresních až národních
kol soutěže v tancích.
Příspěvek na technické
a materiální zabezpečení
soutěží (Memoriál J.
Šindeláře, Mistrovství ČR
SBTS, Pohár osvobození
Kunovic, Královské střílení
aj.)
Příspěvek na materiální
podporu modelářského
kroužku (nákup lepidel,
potahových materiálů,
laků, dokumentů pro
výuku).

5 000,- Kč

5 000,- Kč

3 000,- Kč

7 000,- Kč

10 000,- Kč

5 000,- Kč

Příspěvek na krytí nákladů
na dopravu k
modelářským závodům
žactva a dorostu.

6 000,- Kč

Příspěvek na trénink
nového Českého rekordu
v parašutismu. Největší
formace parašutistů
držících se po výskoku
z letadel současně za
volného pádu při 250
km/hod.

0

3
Římskokatolická farnost Kunovice
18.

Občanské sdružení Kunovjan
19.

Příspěvek na farní den
pořádaný v Areálu Jízdy
králů při příležitosti výročí
patronů kostela sv. Petra
a Pavla.

5 000,- Kč

Příspěvek na národní
přehlídku dětského
verbuňku.

6 000,- Kč

126/VIII./2016 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 1. 2. 2016
127/VIII./2016 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 1050 o výměře 32 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 450,- Kč/m2 včetně DPH s tím, že cena byla
stanovena z důvodu nevyužitelnosti kultury pozemku samostatně
128/VIII./2016 schvaluje
Smlouvu č.1030027039/001 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 pozemku p. č. 2408/1 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště spočívající v přeložce kabelové skříně v ul. Polní pro stavebníka
129/VIII./2016 schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice a Českou
telekomunikační infrastrukturou, a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov za účasti
ŘSD ČR 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
130/VIII./2016 schvaluje
Smlouvu č.: 1030002456/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zastoupená E.ON Česká republika, s .r .o.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na pozemku p. č. 332/1 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště spočívající v umístění kabelu NN v ul. Na Rybníku pro stavebníka

131/VIII./2016 schvaluje
převod části pozemku p. č. 3299/113 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 25,- Kč/m2 s tím, že uhradí náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu
132/VIII./2016 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 86 799,00 tis. Kč, výdaje 105 290,60tis. Kč, financování 18 491,60 tis.
Kč.
133/VIII./2016 bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2015, provedené radou města dle podmínek stanovených
zastupitelstvem města
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134/VIII./2016 schvaluje
bezúplatný převod na nabytí ideální ¼ pozemku p. č. 750/6, ideální. 3/20 k pozemku
p. č. 750/9 a ideální 3/20 pozemku p. č. 754/2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
(pozemky se nachází pod místní komunikací v ul. V Hliníku) z vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kunovice
135/VIII./2016 schvaluje
nominaci Jízdy králů v Kunovicích k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční
a lidové kultury Zlínského kraje:
„My, zastupitelé města Kunovice po projednání na svém VIII. zasedání dne 18. února
2016 vydáváme svobodný a informovaný souhlas s tím, aby Jízda králů v Kunovicích
byla navržena k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury
Zlínského kraje“
136/VIII./2016 bere na vědomí
informace o možnostech využití dotace v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost, program SLUŽBY INFRASTRUKTURY
schvaluje
žádost o dotaci na projekt Provozování Podnikatelského inkubátoru Kunovice –
Panský dvůr a projekt Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru
Kunovice – Panský dvůr
137/VIII./2016 schvaluje
převod nemovité věci - pozemku p. č. 1730/4 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví
do
2
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 348,- Kč/m
138/VIII./2016 schvaluje
převod nemovitých věcí - pozemků p. č. 3934/57 o výměře 62 m2, p. č. 3934/62
o výměře 73 m2 a p. č. 3934/70 o výměře 93 m2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví VS Assets, s. r. o., Okružní 741, Mařatice, Uh. Hradiště do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů s převodem
spojených, včetně daňových
139/VIII./2016 bere na vědomí
variantní řešení situačního návrhu „Smuteční obřadní síň Kunovice“
ukládá
dopracovat studii „Smuteční obřadní síň Kunovice“ dle varianty 2 se zapracováním
požadavků správce pohřebiště, určených komisí rady města, rady města a
zastupitelstva města
T: 5. června 2016
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA

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

Datum vyhotovení: 18. 2. 2016

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

