U S N E S E N Í
z X. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 23. června 2016
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
166/X./2016

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IX. zasedání zastupitelstva města dne
28. dubna 2016

167/X./2016

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 5. 2016

168/X./2016

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 06.06.2016

169/X./2016

schvaluje
kulturní akce na 2. pololetí 2016 a jejich zajištění

170/X./2016

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od VII. zasedání zastupitelstva
města dne 10. prosince 2015

171/X./2016

souhlasí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) s celoročním
hospodařením města Kunovice za rok 2015 a to bez výhrad
schvaluje
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a), celoroční hospodaření
města Kunovice za rok 2015 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji 9 628 375,27 Kč
a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 24 825 301,07 Kč.

172/X./2016

schvaluje
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Kunovice za rok 2015
schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok
2015 – zisk po zdanění ve výši 22 276 766,87 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období

173/X./2016

bere na vědomí
zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
za rok 2015

174/X./2016

bere na vědomí
účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za účetní
období 2015
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2015 ve výši 130.268,16 Kč následovně:
130.268,16 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
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175/X./2016

schvaluje
Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 4/XIVZM/2013 ze dne 19.09.2013 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a občanským sdružením Bydlení na
Záhonech, o.s., Pod Valy 351, 686 04 Kunovice o zajištění vybudování potřebné nové
veřejné infrastruktury řešící prodloužení termínu realizace díla

176/X./2016

bere na vědomí
studii „Smuteční obřadní síň Kunovice“, zpracovanou GG ARCHICO a. s.,
a stanoviska ke Studii odboru správy majetku města a životního
prostředí, komise majetkové, dopravní a stavební a architekta Arcibiskupství
olomouckého
ukládá
starostce města projednat s občany studii „Smuteční obřadní síně Kunovice“ a na
základě připomínek komisí a občanů nechat zpracovat další stupeň projektové
dokumentace.
T: 31. prosince 2016
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA

177/X./2016

schvaluje
bezúplatné nabytí nemovité věci, a to podílu o velikosti id. ¼ na pozemku p. č. 750/6
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, obec Kunovice z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Kunovice, včetně souhlasu obce s podmínkami uvedenými v čl. IV
smlouvy
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/BUH/2656/2016-BUHM mezi ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a městem Kunovice,
nám. Svobody 361, Kunovice

178/X./2016

schvaluje
Plánovací smlouvu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a v návaznosti na § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Kunovice a
řešící zajištění
výstavby chodníku pro pěší pro potřeby povolení sjezdu k novostavbě rodinného
domu na pozemcích p. č. 2240/16 a 2440/17, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště,
ul. Na Bělince

179/X./2016

schvaluje
poskytnutí investiční dotace oddílu Snails Kunovice z.s. na spoluúčast při rekonstrukci
sportovního areálu ve výši 300 000,- Kč

180/X./2016

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 87 854,66 tis. Kč, výdaje 113 346,26 tis. Kč, financování 25 491,60 tis.
Kč

......................................................
starostka města
Datum vyhotovení: 23. 6. 2016

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

