U S N E S E N Í
z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 7. září 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
294/XVII./2017 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVI. zasedání zastupitelstva města dne
22. června 2017
295/XVII./2017 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2017
296/XVII./2017 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 27.08.2017
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Kunovice –
budoucím oprávněným a budoucím povinným – České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 řešící uložení výtlaku na pozemku z čerpací
stanice ul. Na Záhonech
297/XVII./2017 bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2017
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města
u příspěvkových organizací zřízených městem

provést

kontrolu

hospodaření

298/XVII./2017 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2017 takto:

Poř.č.

Adresa žadatele

Účel žádosti

1.

Český svaz včelařů, z.s., Základní
organizace Uherské Hradiště

Příspěvek na zajištění zdravotní
kondice včelstev, její udržitelnost,
zajištění opylovací služby v regionu.

2.

Handrlák z.s. (Folklorní soubor písní a
tanců Handrlák)

Příspěvek na dopravu do Albánie na
Mezinárodní folklorní festival v
Auloně

Moravští zemští páni, z.s.

Příspěvek na vzdělávací a kulturní
činnost spolku.

3.

4.

Pionýr, z.s. pionýrská skupina Kunovice Letní pionýrský tábor "Vojtkova
Louka" a "Podhradní Lhota".
Čtrnáctidenní tábor pro děti od 8 do
15 let

Kč
5.000,-

10.000,-

2.000,-

19.000,-

Kunovské centrum mládeže, z.s.
5.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
6.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
7.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
8.

9.
Snails Kunovice
10.

SHK Kunovice,
11.
Taneční centrum LAYLA
12.
Tenisový klub Kunovice z. s.
13.

kynologický
klub Zlechov
14.

15.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Letní tábor dětí - Vápenice.
Ekologicky zaměřený týdenní tábor,
kterého se zúčastní 55 dětí z obou ZŠ
v Kunovicích.
Podpora denního stacionáře podpora osob s mentálním a
kombinovaným postižením.
Podpora služby samostatného
bydlení u osob s duševním
onemocněním
Podpora rané péče rodin s dětmi s
mentálním, pohybovým a
kombinovaným postižením od
narození do 7 let.
Příspěvek na 10. Mistrovství světa
juniorů v bezmotorovém létání v
Litvě.

7.000,-

0,-

0,-

10.000,-

0,-

Přispěvek na finálový turnaj Extraligy
žáků o Mistra ČR v softballu. Turnaje
se účastní 8 nejlepších týmů z ČR.

6.000,-

Memoriál Alfonse Balcara - turnaj v
házené žen.

5.000,-

Úhrada cestovních nákladů a
startovného při reprezentaci na
Místrovství ČR v Praze.

5.000,-

Memoriál Ing. Jiřího Vařechy - sedmý
ročník tenisového turnaje ve čtyřhře,
dříve O Pohár starosty města
Kunovice.
Reprezentace na European junior
2017 v Lucembursku a na Mistrovství
ČR.

5.000,-

5.000,-

VI. Badmintonový turnaj "O Pohár
města Kunovice 2017".
5.000,-

Modelářský kroužek Blaník Kunovice
z.s.

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku

16.

5.000,-

LMK Blaník Uh. Hradiště p.s.

Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorostu

17.

18.

19.

3.000,-

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Mikulášský badmintonový turnaj pro
děti dne 3.12.2017.

SBTS Aircraft Kunovice p.s.

Příspěvek na branný závod,
Memoriál O. Janačka II. a VIII.,
dopoledne v přírodě, Mikulášská
diabolka, Čertovské střílení.

3.000,-

5.000,-

299/XVII./2017 bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice se stavem
k 30.06.2017

300/XVII./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1030033855/001 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. 2410/4,2408/56, 2408/102, 2421 a 3686 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci Kunovice, Ing. Pavlica přeložka VN“ za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění

301/XVII./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1040010928/002 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. 620/1 a 500/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
Lidická, NN“ na zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení, provozování,
opravování a udržování distribuční soustavy

302/XVII./2017 schvaluje
Smlouvu č. 1040012018/002 o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 2136/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro E.ON Distribuce, a.s.,
zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
spočívající v umístění kabelu NN, jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění

303/XVII./2017 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. : 1030036983/001 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, Brauer, kabel. smyčka
NN“ na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3249/78 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravy a údržby
distribuční soustavy
304/XVII./2017 odročuje
rozhodnutí o převodu nemovitých věcí - pozemků v lokalitě V Pastouškách

305/XVII./2017 schvaluje
Dodatek č. 1 k Úplnému znění Zřizovací listiny ze dne 30.10.2009 a Přílohu č. 1
k Úplnému znění Zřizovací listiny ze dne 30.10.2009 Základní školy Kunovice,
U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

306/XVII./2017 schvaluje
směnu nemovitých věcí – pozemků v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště p. č. 3848/31 a p.
č. 3848/35 z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví ŘSD ČR, státní příspěvkové
organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 za pozemky v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště, pozemku p. č. 3968/7, p. č. 3967/3, p. č. 3964/117, p. č. 3964/132, p. č.
3964/131, p. č. 3964/133, p. č. 3964/79, p. č. 3965/3, p. č. 3964/1, p. č. 3966/15, p. č.
3966/3, p. č. 3964/126, p. č. 3964/120, p. č. 3964/121, p. č. 3964/125, p. č. 3971/11,
p. č. 3971/5, p. č. 3971/2, p. č. 3971/4, p. č. 3971/3, p. č. 3964/12 z vlastnictví ŘSD
ČR, státní příspěvkové organizace, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 do vlastnictví
města Kunovice
schvaluje
Směnnou smlouvu uzavřenou pro majetkoprávní vypořádání silnice I/50H
v katastrálním území Kunovice u Uh. Hradiště LV č. 5641 a 10001 mezi městem
Kunovice a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci
56, Praha 4, zast. Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín

307/XVII./2017 schvaluje
převod nemovitých věcí – pozemků p. č. 1695/1 a 1696 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu dle znaleckého posudku 179,84 Kč/m²
308/XVII./2017 bere na vědomí
cenovou nabídku Obce Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ:
00259420 a Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci záměru města
Kunovice na převod movitého majetku speciálního požárního automobilu - cisternové
stříkačky RENAULT MIDLUM 270.16/DCO

rozhodlo
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, o výběru
nejvhodnější nabídky na převod movitého majetku speciálního požárního automobilu
- cisternové stříkačky RENAULT MIDLUM 270.16/DCO následovně:
Pořadí č. 1 - Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ:
00259420,
schvaluje
převod movitého majetku speciálního požárního automobilu - cisternové stříkačky
RENAULT MIDLUM 270.16/DCO za cenu 2.650.000 Kč mezi městem Kunovice a obcí
Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 00259420
pověřuje
starostku města podpisem kupní smlouvy mezi městem Kunovice a obcí Královské
Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČ: 00259420 na převod movitého
majetku speciálního požárního automobilu - cisternové stříkačky RENAULT MIDLUM
270.16/DCO

309/XVII./2017 schvaluje
stanovisko města Kunovice k zapojení do projektu IMAP1 a MAP2 tohoto znění:
Město Kunovice, zřizovatel Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, Základní školy, Kunovice, Červená Cesta 853, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace a Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická
1321, příspěvková organizace, souhlasí se zapojením do projektu IMAP1 a MAP2,
realizovaným městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a souhlasí se
svou finanční účastí na spolufinancování 5% spolupodílu na těchto projektech s tím,
že konkrétní výše spolupodílu připadajícího na město Kunovice bude propočtena
v poměrné výši dle počtu žáků ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace, ZŠ Kunovice, Červená Cesta 853, okres Uherské Hradiště
a dětí MŠ Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková organizace
310/XVII./2017 bere na vědomí
Smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace v souvislosti se stavbou „Olšava,
Kunovice, protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice a Povodím
Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, zastoupeným
, generálním ředitelem
bere na vědomí
Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a o podmínkách provozu a užívání
protipovodňového opatření v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice,
protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s.p., se
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, zastoupeným
generálním ředitelem
bere na vědomí
Smlouvu o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě
protipovodňového opatření v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice,
protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s.p., se

sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, zastoupeným
generálním ředitelem
ukládá
starostce města projednat a zapracovat připomínky zastupitelstva města
k předloženým návrhům smluv
T: 15.10.2017
O: Mgr. Ivana Majíčková, MBA

311/XVII./2017 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 104 846,42 tis. Kč, výdaje 115 312,47 tis. Kč, financování 10 466,05 tis.
Kč
revokuje
usnesení ZM 291/XVI./2017 ze dne 22. 6. 2017 v původním znění:
Zastupitelstvo města 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
a nahrazuje ho novým zněním:
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 101 215,91 tis. Kč, výdaje 111 681,96 tis. Kč, financování 10 466,05 tis.
Kč
312/XVII./2017 bere na vědomí
informace o jednání o odkoupení nemovitostí ve vlastnictví

schvaluje
nabytí nemovitostí – rodinný dům č. p. 1141 – na pozemku parc. č. 3011 vč.
příslušenství a pozemků p. č. 3011, 3012 a 3014/10 ve vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za cenu
3.000.000,-- Kč

......................................................
starostka města
Datum vyhotovení: 7. 9. 2017

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

