U S N E S E N Í
z XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 20. října 2016
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
203/XII./2016 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XI. zasedání zastupitelstva města dne
8. září 2016
204/XII./2016 bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2017
205/XII./2016 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2016
206/XII./2016 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 03.10.2016
207/XII./2016 bere na vědomí
Smlouvu o právu provést změnu stavby „Oprava přejezdu v km 99,850 v Kunovicích“
mezi městem Kunovice a SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1,
772 58 Olomouc a společností České dráhy a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1 Nové Město
pověřuje
starostku podpisem Smlouvu o právu provést změnu stavby „Oprava přejezdu v km
99,850 v Kunovicích“ mezi městem Kunovice a SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství
Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc a společností České dráhy a.s. Nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 Nové Město
208/XII./2016 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) a DDNM (drobného
dlouhodobého nehmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo
likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DNM (dlouhodobého nehmotného majetku) Programu rozvoje města z roku
2004 z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam,
který je přílohou tohoto usnesení
209/XII./2016 bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Kunovice s elektrickou energií v objektech v majetku
města Kunovice v letech 2011 – 2015
210/XII./2016 bere na vědomí
zprávu o hospodaření města Kunovice s teplem v objektech v majetku města
Kunovice v letech 2011 – 2015
211/XII./2016 schvaluje
nabytí daru nemovité věci - pozemku p. č. 3687/102 o výměře 7 m2 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště z vlastnictví
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města Kunovice a za dar děkuje

do vlastnictví

212/XII./2016 vydává
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o nočním klidu
213/XII./2016 bere na vědomí
projektovou dokumentaci pro ohlášení odstranění stavby „DEMOLICE RD, Na Řádku
č.p. 215, poz.par.č. 3193, 3194 k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště“ zpracovanou společností
UH IPON, s.r.o., projekční kancelář, se sídlem Kunovice 314, č.zak. 2016/1072/27,
datum VII. 2016
souhlasí
s demolicí objektů umístěných na pozemcích p.č. 3193, 3194 k.ú. Kunovice u Uh.
Hradiště dle projektové dokumentace pro ohlášení odstranění stavby „DEMOLICE RD,
Na Řádku č.p. 215, poz.par.č. 3193, 3194 k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště“ zpracovanou
společností UH IPON, s.r.o., projekční kancelář, se sídlem Kunovice 314, č.zak.
2016/1072/27, datum VII. 2016
214/XII./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 společností EPS s.r.o.,
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice řešící parkovací a zpevněné plochy, příjezdovou
komunikaci a prodloužení veřejného osvětlení ul. V Pastouškách v Kunovicích
215/XII./2016 schvaluje
Smlouvu o partnerství uzavřenou mezi městem Kunovice, Federal State Budgertary
Educational Institution of Higder Education „Ufa State Aviation Technical University„
a Podnikatelským inkubátorem Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.
216/XII./2016 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 89 690,04 tis. Kč, výdaje 115 181,64 tis. Kč, financování 25 491,60 tis. Kč
217/XII./2016 bere na vědomí
informace o možnosti podání žádosti o dotaci v rámci programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na projekt " Mosty
spolupráce cez rieku Váh a Olšavu" řešící výstavbu lávky přes řeku Olšavu
u Agropenzionu Sádky a návrh Dohody o spolupráci partnerov na projektu v rámci
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci programu přeshraniční spolupráce v souladu s výzvou
na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek, kód výzvy INTERREG V-A SKCZ/2016/03 na projekt „Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu“
pověřuje
paní starostku města podpisem „Prehlasenie o partnerstve mezi městem Piešťany
a městem Kunovice v rámci projektu „Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu““
schvaluje
předložení žádosti o dotaci do programu Interreg V-A SK-CZ za účelem realizace
projektu " Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu", jehož cíle jsou v souladu
s platným územním plánem města a zabezpečení vlastních finančních prostředků na
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spolufinancování akce ve výši rozdílu celkových výdajů a poskytnuté dotace,
minimálně ve výši 15% CZV
schvaluje
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi
městem Kunovice a Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00, Brno
řešící rekonstrukci Lávky přes řeku Olšavu
schvaluje
Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika mezi městem Piešťany, vedúci partner, a městem
Kunovice, hlavný cezhraničný partner, název projektu " Mosty spolupráce cez rieku
Váh a Olšavu"

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

Datum vyhotovení: 20. 10. 2016

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

