U S N E S E N Í
z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2016
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
218/XIII./2016

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XII. zasedání zastupitelstva města
dne 20. října 2016

219/XIII./2016

bere na vědomí
termíny konání RM a Plán práce RM na období leden – prosinec 2017
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na období leden – prosinec 2017

220/XIII./2016

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 11. 2016

221/XIII./2016

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 24. 11. 2016

222/XIII./2016

schvaluje
přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2017 takto: příjmy 97 050,30 tis.
Kč, výdaje 90 753,30 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

223/XIII./2016

bere na vědomí
zprávu o činnosti Mateřské školy Mládežnická za školní rok 2015/2016,
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 ZŠ Kunovice, U
Pálenice 1620 a Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 ZŠ
Kunovice, Červená Cesta 853

224/XIII./2016

bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu plnění Programu rozvoje města v roce 2014 - 18

225/XIII./2016

schvaluje
kulturní akce na 1. pololetí 2017 a jejich zajištění

226/XIII./2016

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od X. zasedání
Zastupitelstva města Kunovice dne 23. června 2016

227/XIII./2016

schvaluje
zaslání nabídky do výběrového řízení č. BUH/57/2016 k. ú. Kunovice u
Uherského Hradiště na koupi nemovité věci – pozemku p. č. 1025/1 o výměře
1335 m2 a složení kauce ve výši 35.300,- Kč
schvaluje
Oznámení o výběrovém řízení č. BUH/57/2016 s následnou aukcí a jeho
podmínkách, včetně vzorové kupní smlouvy
schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 1025/1 o výměře 1335 m2 z vlastnictví
ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Kunovice
za cenu 353.000,- Kč
schvaluje
kupní Smlouvu č. UZSVM/BUH/7103/2016 – BUHM/ mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2 a městem Kunovice

228/XIII./2016

schvaluje
záměr uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění provozu
Leteckého muzea Kunovice mezi městem Kunovice a pobočným spolkem
"Letecké muzeum v Kunovicích pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice"
Letecká 1383, Kunovice
zveřejňuje
záměr na výpůjčku pozemků p. č. 3662/5, 3662/6 a 3662/2 v k. ú. Kunovice u
Uh. Hradiště

229/XIII./2016

ruší
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 s účinností k 31. 12.
2016
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 ze dne 15. 12. 2016, O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice

230/XIII./2016

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 90 955,59 tis. Kč, výdaje 116 447,19 tis. Kč, financování
25 491,60 tis. Kč
zmocňuje
radu města Kunovice na období prosinec 2016 přijímat rozpočtová opatření
v neomezeném rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2016 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

231/XIII./2016

bere na vědomí
variantní řešení přeložky vedení VN v lokalitě Na Záhonech dle návrhu
smlouvy o přeložení vedení VN č. 474 Kunovice ul. Na Záhonech:
- Varianta 1: přeložka vedení VN do podzemní trasy, která lemuje již
vybudované NN vedení, tj. odstranění stávajícího nadzemního vedení a
vybudování nové podzemní trasy (předpokládané náklady na realizaci
jsou ve výši 720.000,00 Kč, realizaci by provedl E.ON)
- Varianta 2: ponechání části stávajícího vzdušného vedení a přeložení
vedení VN do podzemní trasy pouze pro uvolnění stavebních parcel č. 3 a
7 (předpokládané náklady na realizaci jsou ve výši 550000,00 Kč, realizaci
by provedl E.ON)
doporučuje
řešení přeložky vedení VN v lokalitě Na Záhonech dle Varianty 1 odstraněním
stávajícího nadzemního vedení a vybudování nové podzemní trasy, která
lemuje již vybudované vedení NN
schvaluje
podíl města na realizaci úprav nadzemního vedení dle varianty 1 zakabelováním a úplným odstraněním vzdušného vedení VN do výše max.
200 tis. Kč

232/XIII./2016

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 realizaci stavby přeložky silničního mostu na části
pozemku p.č. 3775/2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště dle schválené PD
„Kunovice, PPO podél vodního toku Olšava – přeložka silničního mostu ul. Na
Řádku – ul. Olšavní“

233/XIII./2016

nevyhovuje
žádosti firmy UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava, IČO
44740069 o prominutí, resp. snížením smluvní pokuty za nedodržení termínu
dokončení díla Generelu dopravy souměstí Uherské Hradiště, Starého Města
a Kunovice

234/XIII./2016

rozhodlo
o veřejné volbě neuvolněné místostarostky
zvolilo
neuvolněnou místostarostku města Kunovice paní Mgr. Olgu Strašákovou,
narozenou
,

svěřuje
neuvolněné místostarostce města Kunovice paní Mgr. Olze Strašákové úkoly
související s řízením oblasti kultury, školství a využívání volného času dětí,
mládeže i dospělých,
schvaluje
odměnu neuvolněné MST v souladu s § 72 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.
37/2003 Sb., ve znění NV č. 352/2015 Sb., a to v navrhované výši za výkon
funkce neuvolněné místostarostky ode dne 16. 12. 2016. Odměna bude
vyplacena poprvé za měsíc prosinec 2016

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

Datum vyhotovení: 15. 12. 2016

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

