U S N E S E N Í
z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 28. dubna 2016
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
141/IX./2016 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VIII. zasedání zastupitelstva města dne
18. února 2016
142/IX./2016 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí
143/IX./2016 bere na vědomí
celoroční hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí za rok
2015, a to bez výhrad
bere na vědomí
účetní závěrku Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí za rok 2015
bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí za rok 2015
144/IX./2016 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 3. 2016
145/IX./2016 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 11. 4. 2016
146/IX./2016 bere na vědomí
zprávu o připravenosti MIC na sezónu 2016 a vyhodnocení hospodaření MIC za rok
2015
147/IX./2016 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice
a RWE GasNet, s.r.o. zast. RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, Brno na pozemek p. č. 2421 a p. č. 3687/75 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci Kunovice, - ul. Na Záhonech, NTL plynovod a přípojky 9 ks spočívající
v provedení stavby plynárenského zařízení: Kunovice – ul. Na Záhonech, NTL
plynovod a přípojky 9 ks, číslo stavby: 8800076400
148/IX./2016 schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu mezi Povodím Moravy, s. p. Dřevařská 11, Brno
a městem Kunovice na investiční akci „Morava, Uherské Hradiště – zvýšení kapacity
koryta II. etapa“
149/IX./2016 schvaluje
zvýšení členských příspěvků Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí
na Kč 30,-/obyvatel
150/IX./2016 schvaluje
dohodu o skončení nájmu hrobového místa a dohodu o narovnání mezi městem
Kunovice a
týkající se hrobového místa D087 na pohřebišti v Kunovicích
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schvaluje
dohodu o skončení nájmu hrobového místa a dohodu o narovnání mezi městem
Kunovice a
týkající se hrobového místa D087 na pohřebišti v Kunovicích
151/IX./2016 schvaluje
Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
152/IX./2016 schvaluje
architektonický návrh využití objektu „Stará škola“, nám. Svobody 362 pro potřeby
rozšíření kapacity Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr
153/IX./2016 bere na vědomí
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kunovice a městem Uh. Hradiště pro výkon
přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti projednávání
přestupků městem Uh. Hradiště pro město Kunovice s účinností od 1. 10. 2016
154/IX./2016 schvaluje
převod nemovité věci – pozemků p. č. 548 včetně příslušenství objektu k bydlení čp.
427 o výměře 611 m2 zast. plocha a nádvoří, p. č. 549/1 o výměře 786 m 2 zahrada
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1 000,- Kč/m2
schvaluje
převod nemovité věci - pozemku p. č. 3249/2 o výměře 297 m2 orná půda v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1 000,- Kč/m2
schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 3249/3 o výměře 302 m2 ostatní plocha v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1 000,- Kč/m2
155/IX./2016 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 4660/1 o výměře 2199 m2 orná půda v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu 82,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel
uhradí náklady s převodem spojené
156/IX./2016 schvaluje
převod části nemovité věci – pozemku p. č. 1369/2 (do 4 m2) v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví FAMILY SHOP s.r.o.,
V Pastouškách 835 Kunovice za sjednanou cenu 1 000,- Kč + DPH/m2 s tím, že
nabyvatel uhradí náklady s převodem spojené
157/IX./2016 schvaluje
Smlouvu č. 1040010598/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice
na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 975/5, 911/2, 835/31, 1083/1,
1106/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, U Pumpy, kabel NN“
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158/IX./2016 schvaluje
převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 1056/1 a p. č. 1056/3 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou cenu 450,- Kč/m2 (včetně DPH)
s tím, že ve smlouvě bude smluvně ošetřeno zabezpečení funkčnosti kanalizace, která
řeší odvodnění sousedních dvorů
159/IX./2016 schvaluje
úplatné nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 3928/2 o výměře 266 m2 jiná plocha,
ostatní plocha v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví ČR Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví města Kunovice za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a úhradou nákladů s převodem spojených
(znalecký posudek, kolek apod.)
160/IX./2016 schvaluje
převod nemovité věci – pozemků p. č. 3177 včetně příslušenství RD čp. 1338
o výměře 403 m2 zast. plocha a nádvoří, 3178 o výměře 2163 m2 a 3179 o výměře 931
m2 vše v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice, za sjednanou kupní cenu kupní cenu
6 mil. Kč s tím, že město uhradí veškeré náklady s převodem spojených včetně
daňových
161/IX./2016 bere na vědomí
žádosti spolků o účelovou dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016
Občanské sdružení
Požadavek v Kč
Návrh RM v Kč
Kunovské centrum mládeže
28.000,28.000,SHK Kunovice
515.350,450.000,EPS aktivity, o.s.
45.000,35.000,Občanské sdružení Kunovjan
250.000,200.000,TJ Sokol Kunovice
50.000,50.000,Snails Kunovice
575.000,500.000,Občanské sdružení Handrlák
100.000,80.000,SDH Kunovice
55.000,30.000,Fotbal Kunovice, o.s.
650.000,500.000,Tenisový klub Kunovice
230.000,100.000,Slovácký aeroklub Kunovice
120.000,100.000,Orel jednota Kunovice
44.000,44.000,Šachový oddíl Kunovice
25.000,20.000,Římskokatolická farnost
100.000,100.000,Svaz tělesně postižených
20.000,20.000,BC Lokomotiva Kunovice
70.000,50.000,Radioklub Kunovice
135.000,50.000,Sportovní střelecký klub
55.000,55.000,Moravský ryb. svaz Kunovice
26.000,25.000,TJ Kunovice odd. st. tenisu
200.000,200.000,Život pro děti
50.000,30.000,Moravští zemští páni
9.000,9.000,FS Lintava
100.000,60.000,MŠ Klubíčko
8.000,8.000,Staroměští šohajíci
20.000,15.000,Florbal Slovácko
50.000,30.000,O-Kolo z.s.
40.000,20.000,T-gym
10.000,10.000,-
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Klub vojenských veteránů
Rehabilitační stacionář
Naděje Otrokovice
Celkem

5.000,4.800,55.000,3.645.150,-

5.000,4.800,0,2.828.800,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016 takto:
Občanské sdružení
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
EPS aktivity, o.s.
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Občanské sdružení Handrlák
SDH Kunovice
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub Kunovice
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
TJ Kunovice odd. st. tenisu
Život pro děti
Moravští zemští páni
FS Lintava
MŠ Klubíčko
Staroměští šohajíci
Florbal Slovácko
O-Kolo z.s.
T-gym
Klub vojenských veteránů
Rehabilitační stacionář
Naděje Otrokovice
Celkem

ZM v Kč
28.000,450.000,35.000,200.000,50.000,500.000,80.000,30.000,500.000,100.000,100.000,44.000,20.000,100.000,20.000,50.000,50.000,55.000,25.000,200.000,30.000,9.000,60.000,8.000,15.000,30.000,20.000,10.000,5.000,4.800,0,2.828.800,-

162/IX./2016 schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení KUNOVJAN Záchalupčí
952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování XXIII. MDF „Kunovské léto“
schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením KUNOVJAN Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice
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163/IX./2016 schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 87 289,00 tis. Kč, výdaje 105 780,60 tis. Kč, financování 18 491,60 tis.
Kč.
164/IX./2016 bere na vědomí
Dlouhodobý záměr vzdělávání a využití volného času dětí a mládeže v Kunovicích
v letech 2015 – 2020
ukládá
starostce města dopracovat dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a využití
volného času dětí a mládeže v Kunovicích v letech 2015 – 2020 a znovu předložit
zastupitelstvu ke schválení
T: 1. září 2016
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA
165/IX./2016 bere na vědomí
žalobu Římskokatolické farnosti Kunovice na město Kunovice a ČR - Státní pozemkový
úřad o určení vlastnického práva státu k nemovitostem uvedených v žalobě

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

Datum vyhotovení: 28. 4. 2016

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

