U S N E S E N Í
z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 22. června 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
273/XVI./2017 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XV. zasedání zastupitelstva města dne
27. dubna 2017
274/XVI./2017 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 2016 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 2016 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji -1 823 037,80 Kč
a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 16 763 049,90 Kč

275/XVI./2017 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 2016
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
2016 – zisk po zdanění ve výši 20 604 094,83 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období
276/XVI./2017 bere na vědomí
účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátoru Kunovice - Panský dvůr, s. r. o.
za účetní období 2016
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
za účetní období 2016 ve výši 4.641,85 Kč následovně:
4.641,85 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
277/XVI./2017 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2017
278/XVI./2017 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 7. 6. 2017

279/XVI./2017 schvaluje
kulturní akce na 2. pololetí 2017 a jejich zajištění
280/XVI./2017 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIII. zasedání Zastupitelstva
města Kunovice dne 15. prosince 2016

281/XVI./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1040011586/001 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. 1280, 1369/1 a 1369/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
Kunovice, Pekařská, rekonstrukce sítě NN na zřízení věcného břemene, spočívající v
umístění distribuční soustavy – zemní kabel. vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění
NN (kabel NN 147 m), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční
soustavy

282/XVI./2017 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247
v celkové výši 90.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních
služeb
283/XVI./2017 bere na vědomí
Znalecký posudek č. 2499
věci - domu čp. 1141 paní

na ocenění nemovité

schvaluje
záměr převodu nemovitých věcí, uvedených na listu vlastnictví č. 3835, z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice a ukládá starostce města ve věci
ceny nemovitostí dále jednat

284/XVI./2017 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice,
z.s., na úhradu nákladů spojených s účastí mládežnických družstev na turnaji
v Chorvatsku
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Kunovice a SHK Kunovice,
z.s.

285/XVI./2017 schvaluje
Reprezentaci města Kunovice na festivalu české kultury v Americe WestFest
ve Westu, USA, Texas
souhlasí
s úhradou nákladů spojených se zahraniční cestou

286/XVI./2017 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 160.000,- Kč ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. na úhradu nákladů
spojených s péčí o děti od dvou let věku
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Kunovice a ZŠ a MŠ
Čtyřlístek, s.r.o.
287/XVI./2017 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) vedeného
v operativně technické evidenci, knihovní fond pod úbytkovým číslem 12488 – 12760,
12761 - 13133 z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz
seznam, který je přílohou tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DHM a DNM (dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého
nehmotného majetku), datový server Mercury, server VERA a program VERA
z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je
přílohou tohoto usnesení
288/XVI./2017 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí
289/XVI./2017 bere na vědomí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření
mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2016 a to bez výhrad
bere na vědomí
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2016
bere na vědomí
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření mikroregionu Dolní
Poolšaví za rok 2016 – zisk ve výši 68,24 tis. Kč a jeho zaúčtování na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období
bere na vědomí
střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Dolní Poolšaví na období 2018 – 2020

290/XVI./2017 schvaluje
nabídku pozemku darem p. č. 3687/41 o výměře 622 m2 z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice, nabídku pozemku darem
p. č. 3687/40 o výměře 281 m2 z vlastnictví

do vlastnictví města Kunovice

291/XVI./2017 schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 101 215,91 tis. Kč, výdaje 111 171,18 tis. Kč, financování 9 955,27 tis.
Kč
292/XVI./2017 bere na vědomí
zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
za rok 2016
293/XVI./2017 bere na vědomí
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí o úpravě vzájemných
práv a povinností v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana
města“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČO: 659 93 390, zastoupené
ředitelem Správy Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská
932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, zastoupeným
generálním ředitelem a Městem Kunovice, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04
Kunovice, IČO: 00567892
pověřuje
starostku města Kunovice, Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA podpisem smlouvy o právu
provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o úpravě vzájemných práv a povinností
v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města“ mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO:
659 93 390, zastoupené
ředitelem Správy Zlín, Fügnerovo
nábřeží 5476, 760 01 Zlín a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602
00 Brno, IČO: 70890013, zastoupeným
generálním
ředitelem a Městem Kunovice, se sídlem náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČO:
00567892

......................................................
radní města Ing. Pavel Hašek

Datum vyhotovení: 22. 6. 2017

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

