U S N E S E N Í
z XV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 27. dubna 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
253/XV./2017 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIV. zasedání zastupitelstva města dne 23.
února 2017
254/XV./2017 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2017
255/XV./2017 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 10. 4. 2017
256/XV./2017 bere na vědomí
zprávu o připravenosti MIC na sezónu 2017 a vyhodnocení hospodaření MIC za rok
2016
257/XV./2017 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2017 takto:
Poř.č.

Adresa žadatele

Účel žádosti

Kč

1.

Český svaz chovatelů Základní
organizace Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice

Na provoz a rozvoj organizace

5.000,-

Vzdělávací a kulturní činnost spolku
v I. pol. r 2017

3.000,-

Podpora denního stacionáře

5.000,-

Podpora služby Podpora
samostatného bydlení

5.000,-

2.

Moravští zemští páni, z.s.

Diakonie ČCE - středisko CESTA
3.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
4.

Diakonie ČCE - středisko CESTA
5.

Slovácký aeroklub Kunovice
6.
Snails Kunovice
7.

Podpora rané péče

5.000,-

Divokým Slováckem 2017 - 12. ročník
navigační soutěže letecká rallye pro
širokou veřejnost

2.000,-

30 let organizovaného softballu
v Kunovicích a slavností otevření
rekonstruovaného areálu Snails

10.000,-

Slovácká školní liga v softballu s 13ti
letou tradicí.

10.000,-

Soutěž v požárním útoku družstev
"O putovní pohár Kunovic"

5.000,-

Farní den

5.000,-

příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku (nákup
spotřebního materiálu pro členy
kroužku)

5.000,-

Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorostu

5.000,-

Soutěže zaměřeny převážně
pro mládež

12.000,-

Snails Kunovice
8.

9.

Sbor dobrovolných hasičů Kunovice

10.

Římskokatolická farnost Kunovice

Modelářský kroužek Blaník Kunovice
z.s.
11.

12.

LMK Blaník Uh. Hradiště

13.

Základní organizace SBTS Aircraft
Kunovice Sportovní střelecký klub

14.

15.

16.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Cestovní náklady klubu BC
Lokomotiva Kunovice

4.000,-

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Finálový amatérský turnaj série
YONEX TOUR 2016/2017

2.000,-

Příspěvek na účast na soutěžích

10.000,-

Taneční centrum LAYLA

258/XV./2017 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. : 1030035862/011 mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s.,
zast. E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Kunovice, Horsák, příp. NN“ – na
pozemcích p. č. 144/1 a 144/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění
distribuční soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy

259/XV./2017 schvaluje
Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě č. 4/XIVZM/2013 ze dne 19.09.2013 mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a spolkem Bydlení na Záhonech, z.s.,
U Štreky 1746, 686 04 Kunovice, IČ: 22896325 o zajištění vybudování potřebné nové
veřejné infrastruktury řešící prodloužení termínu realizace díla

260/XV./2017 schvaluje
nominaci „Tradiční hody s právem“ k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Zlínského kraje
vydává
svobodný a informovaný souhlas s tím, aby tradiční hody s právem ve městě
Kunovice byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Zlínského kraje

261/XV./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1030034646/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice
na pozemky p. č. 2074/1, 2078/3, 2078/1, 2078/2 a 2079/1 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci Kunovice, Ramet, kabel. NN spočívající v umístění distribuční
soustavy – zemní kabel. vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění NN (kabel NN 125
m), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

262/XV./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1040012113/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice
na pozemek p. č. 2240/2 a 2200/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci Kunovice,
Šišperová, rozšíření kabel. sítě NN, za účelem provozování, oprav a udržování
distribuční soustavy

263/XV./2017 schvaluje
nabytí pozemku darem p. č. 3687/122 o výměře 84 m² z vlastnictví
do vlastnictví
města Kunovice,
nabytí pozemku darem p. č. 3687/119 o výměře 77 m² z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice,
nabytí pozemku darem p. č. 3687/126 o výměře 172 m² z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice,
nabytí pozemku darem p. č. 3687/39 o výměře 602 m² z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice
nabytí pozemku darem p. č. 3687/38 o výměře 529 m² z vlastnictví
do vlastnictví

města Kunovice a za dary děkuje

264/XV./2017 schvaluje
záměr města Kunovice na převod movitého majetku speciálního požárního
automobilu - cisternové stříkačky RENAULT MIDLUM 270.16/DCO nejméně za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 78-4/17 z března 2017
265/XV./2017 bere na vědomí
žádosti spolků o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok
2017
Zapsaný spolek
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

Požadavek v Kč
30.000,490.000,40.000,300.000,50.000,575.000,100.000,80.000,850.000,194.800,150.000,73.000,-

Návrh RM v Kč
30.000,450.000,30.000,210.000,50.000,500.000,80.000,60.000,650.000,130.000,50.000,65.000,-

Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
ST AMON Kunovice- st. tenis
ONKA, z.s.
Moravští zemští páni
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
Staroměští šohajíci
Jízda králů a slovácký verbuňk
Aerobik Kunovice z.s.
T-gym
Klub vojenských veteránů
Letecké muzeum v Kunovicích
pobočka SAK
Naděje Otrokovice
Celkem

35.000,100.000,50.000,100.000,135.000,67.000,35.000,150.000,50.000,8.000,70.000,90.000,20.000,70.000,30.000,20.000,5.000,-

25.000,80.000,50.000,50.000,50.000,60.000,25.000,150.000,40.000,8.000,50.000,50.000,15.000,35.000,30.000,15.000,5.000,-

300.000,15.000,-

180.000,15.000,-

4.282.800,-

3.238.000,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2017
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
ST AMON Kunovice- st. tenis

ZM v Kč
30.000,450.000,30.000,210.000,50.000,500.000,80.000,60.000,650.000,130.000,50.000,65.000,25.000,80.000,50.000,50.000,50.000,60.000,25.000,150.000,-

ONKA, z.s.
Moravští zemští páni
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
Staroměští šohajíci
Jízda králů a slovácký verbuňk
Aerobik Kunovice z.s.
T-gym
Klub vojenských veteránů
Letecké muzeum v Kunovicích pobočka SAK
Naděje Otrokovice
Celkem

40.000,8.000,50.000,50.000,15.000,35.000,30.000,15.000,5.000,180.000,15.000,3.238.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro
rok 2017
266/XV./2017 bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2/2017 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
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 99 109,28 tis. Kč, výdaje 109 575,33 tis. Kč, financování 10 466,05 tis.
Kč

267/XV./2017 schvaluje
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2018 – 2022

268/XV./2017 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice
a GasNet, s.r.o. zastoupen na základě plné moci GridServices, s.r.o. Brno, Plynárenská
499/1, Zábrdovice na pozemky p. č. 3192, 3246, 3247/4, 3248/3, 267 a 3976 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na akci SO 521 Přeložka plynovodu – Kunovice,
protipovodňová opatření podél vodního toku Olšava – Přeložka silničního mostu ul.
Na Řádku – ul. Olšavní – PD

269/XV./2017 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. : 1030034751/01 mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., zast. E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Kunovice, Halámková, příp. NN“ na
pozemcích p. č. 1914 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční
soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy

270/XV./2017 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. : 1030035285/01 mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a.s., zast. E.ON Česká republika, s.r.o.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Kunovice, „Pavlíček, kabel. smyčka
NN“ na pozemcích p. č. 3002/29 a 3013 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající
v umístění distribuční soustavy, provozování, opravy a údržby distribuční soustavy

271/XV./2017 schvaluje
plánovací smlouvu pro stavbu „Přístřešek pro rekreaci ubytovaných hostů
a zastřešení stávajícího parkoviště“ mezi městem Kunovice a
IČ 461
76 004 na zabezpečení projektové přípravy plánovaného přemostění a napojení
areálu Agropenzionu Sádky na komunikaci směrem k ul. Na Záhonech

272/XV./2017 schvaluje
nabytí nemovité věci - pozemku darem p. č. 2405/5 o výměře 236 m2 vzniklého
z původní parcely č. 2405/1 a 2404/3 dle GP č. 2551-22/2017 z vlastnictví EPS
biotechnology, s.r.o. V Pastouškách 205, Kunovice do vlastnictví města Kunovice a za
dar děkuje

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

Datum vyhotovení: 27. 4. 2017

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

