U S N E S E N Í
z XIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 23. února 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
235/XIV./2017

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIII. zasedání zastupitelstva města
dne 15. prosince 2016

236/XIV./2017

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 98 598,50 tis. Kč, výdaje 109 064,55 tis. Kč, financování
10 466,05 tis. Kč
zmocňuje
radu města Kunovice k přijetí rozpočtového opatření, kterým budou
přiděleny individuální příspěvky spolkům a sdružením do jednotlivých
paragrafů

237/XIV./2017

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 30. 1. 2017
bere na vědomí
informaci o financování investičních akcí na období 2018 - 2020

238/XIV./2017

schvaluje
zřídit právo dočasné stavby zahradní chatky o výměře 12 m2 na části pozemku
p. č. 5237/3 v k. ú. St. Město u Uh. Hradiště ve stávající zahrádkářské kolonii
za podmínky splnění požadavků odboru investic a územního plánování města
Kunovice

239/XIV./2017

bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 7/2016 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 96 903,71 tis. Kč, výdaje 122 395,31 tis. Kč, financování
25 491,60 tis. Kč

240/XIV./2017

bere na vědomí
svěření k hospodaření nově pořízeného movitého majetku - gastro vybavení
kuchyně Základní škole U Pálenice, Kunovice 1620, v celkové hodnotě
2 835 482,80 Kč

241/XIV./2017

schvaluje
záměr města Kunovice:

-

-

-

k upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01
Uherské Hradiště, IČO: 494 53 866
ke splacení takto upsaných nových akcií nepeněžitým vkladem,
konkrétně vodohospodářským infrastrukturním majetkem města
Kunovice o celkové účetní hodnotě 7.955.604,09Kč, do základního
kapitálu společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
ke splnění vkladové povinnosti vnesením tohoto nepeněžitého vkladu
v dohodnuté lhůtě do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

242/XIV./2017

schvaluje
Smlouvu č. 1030031631/001 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. Gerstnea 2151/6, České Budějovice na nemovitých věcech pozemcích p. č. 620/1 a 620/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice, Mynářová, rozšíření kabel. sítě NN“, spočívající v umístění
distribuční soustavy – kabel NN (kabel NN 82 m), za účelem jejího
provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

243/XIV./2017

bere na vědomí
informaci o provedení pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách
schvaluje
podání žádosti o provedení pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách za město Kunovice a zajištění žádostí nadpoloviční
většiny vlastníků zemědělských pozemků, aby mohla být pozemková úprava
dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách zahájena a provedena

244/XIV./2017

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 75.479,- Kč zapsanému spolku Snails
Kunovice na realizaci archeologického průzkumu v rámci rekonstrukce
sportovního areálu
schvaluje
Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a Snails Kunovice, z.s. se sídlem
Panská 25, 686 04 Kunovice

245/XIV./2017

schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení „Kunovjan“, z.s. se
sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování
XXIV. MDF „Kunovské léto“
schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením „Kunovjan“, z.s. se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice

246/XIV./2017

bere na vědomí
žádost
, o vydání
stanoviska k trvalému užívání stavby a spolufinancování příjezdové
komunikace na pozemcích p.č. 975/1, 975/2, 975/5 v k.ú. Kunovice u Uh.
Hradiště, ve vlastnictví města Kunovice
schvaluje
Dohodu o podmínkách postoupení práva a povinností z investorství a dalším
postupu při výstavbě a uvádění do provozu stavebního díla Novostavba RD,
včetně přípojek IS a sjezdu v Kunovicích“, část stavby - sjezd na pozemcích
p.č. 975/1, 975/2, 975/5 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště

247/XIV./2017

bere na vědomí
studii „PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KUNOVICE, POZEMEK P. Č. 21"
zpracovanou společností UH IPON, s.r.o., Pod Valy 314, 686 04 Kunovice
z ledna 2017
schvaluje
pro další postupy přípravy a realizace akce řešící přístavbu hasičské zbrojnice
variantu č. 2, která bude upravena a doplněna o následující požadavky:
ke štítu hasičárny od nádvoří u MěÚ Kunovice bude umístěn „sušák“
na požární hadice
bude doplněn průchod k „sušáku“ na požární hadice z hasičské zbrojnice
součástí stavby bude úprava zastřešení stávajících garáží MěÚ Kunovice
protažením pultové střechy nad přístavbou, bez úžlabí, až po okraj
stávajících garáží
technické provedení východního oplocení, které je součástí obvodové
konstrukce přístavby projednat s majiteli sousední nemovitosti

248/XIV./2017

stanovuje
měsíční odměnu neuvolněné místostarostce paní Mgr. Olze Strašákové
v maximální výši stanovené přílohou č. 1 (sloupec č. 6 NV 414/2016 Sb.)
a jeden příplatek podle počtu obyvatel ve výši 5 000 Kč, a dále měsíční
odměny poskytované ostatním neuvolněným členům zastupitelstva města
za výkon jejich funkcí v souladu s § 72 a § 84, odst. 2, písm. n) zák. 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 2 NV č. 37/2003 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, tj. nového NV č. 414/2016 Sb., a to ve výši souhrnu
maximálních odměn za jednotlivé funkce podle § 77 odst. 3, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jednoho příplatku podle
počtu obyvatel města podle přílohy č. 1 k NV č. 414/2016 Sb. Odměny budou
vyplaceny poprvé od 1. 3. 2017

249/XIV./2017

schvaluje
kandidáty na funkci soudce přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti
pro volební období 2017 až 2021 takto:

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

Datum vyhotovení: 23. 02. 2017

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

