U S N E S E N Í
z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 19. října 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
313/XVIII./2017

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVII. zasedání zastupitelstva města
dne 7. září 2017

314/XVIII./2017

bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2018

315/XVIII./2017

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2017

316/XVIII./2017

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice ke 2. 10. 2017

317/XVIII./2017

schvaluje
Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 2/IXZM/2012 ze dne 6. 9. 2012 na
výstavbu parkovacích a odstavných stání a úpravu navazujících zpevněných
ploch pro objektu Zdravotního střediska v ul. Pod Kostelem mezi městem
Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a
řešící změnu termínu
dokončení díla s ohledem na upravený harmonogram dokončení stavby
zdravotního střediska

318/XVIII./2017

bere na vědomí
žádost společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno,
o vyjádření k závěrům zpracované studie v rámci akce „Kunovice – křižovatka
I/55 a I/50, posouzení možnosti řešení nedostatečné kapacity křižovatky“
doporučuje
na základě předložené studie „Kunovice – křižovatka I/55 a I/50, posouzení
možnosti řešení nedostatečné kapacity křižovatky“ a po zhodnocení všech
navrhovaných variant jako jedinou výhledově funkční, systémovou,
realizovatelnou a respektující schválený územní plán obce k realizaci variantu
3. Je nezbytné, aby stát zajistil přípravu a realizaci napojení MÚK Kunovice
sever až po napojení na ul. Průmyslovou a ul. Na Záhonech

319/XVIII./2017

schvaluje
založení nového termínovaného vkladu ve výši 2.500.000,ukládá
radě města vybrat vhodný finanční ústav pro založení termínovaného vkladu
ve výši 2.500.000,- Kč
T: 31. 12. 2018
Odp.: Rada města

320/XVIII./2017

schvaluje
žádost ředitele Základní školy Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, o navýšení provozního rozpočtu
na kalendářní rok 2017 o částku 300.000,- Kč

321/XVIII./2017

schvaluje
převod pozemků na rozšíření hřbitova z vlastnictví
pozemek p. č. 3299/805 o výměře 2001 m 2,
pozemek p. č. 3299/808
o výměře 1073 m2,
pozemek p. č.
2
3299/809 o výměře 1413 m ,
pozemek p. č. 3299/819 o výměře 165 m2,
pozemek
2
p. č. 3299/813 o výměře 1025 m vše v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu dle znaleckého posudku
350,- Kč/m2

322/XVIII./2017

schvaluje
Smlouvu č. 1030039890/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na pozemku p. č. 2200/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice, Potrusil, příp. NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy –
betonový sloup NN za účelem provozování, oprav a údržby, obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, vč. jejího odstranění

323/XVIII./2017

schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2707/4 o výměře 1 m2 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 1000 Kč/m2

324/XVIII./2017

bere na vědomí
nabídku
na odkup pozemků
p. č. 3299/782, 3299/804, části p. č. 3299/221 a části p. č. 3299/277 za cenu
950,- Kč bez DPH
bere na vědomí
nabídku
na odkup pozemků pozemků p. č.
3299/782, 3299/804, části p. č. 3299/221 a části p. č. 3299/277 za cenu 950,Kč bez DPH
odročuje
rozhodnutí o převodu nemovité věci – pozemku p. č. 3299/782, 3299/804,
části p. č. 3299/221 a části p. č. 3299/277 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice
vyzývá
žadatele

k předložení geometrického plánu pozemků p. č. 3299/782,
3299/804, části p. č. 3299/221, případně části p. č. 3299/277

325/XVIII./2017

schvaluje
převod 5/6 pozemku p. č. 3298/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
za nabízenou kupní cenu 250,- Kč/m2 do vlastnictví města Kunovice

326/XVIII./2017

schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků ve vlastnictví města
Kunovice 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 v souvislosti se stavbou „Olšava,
Kunovice, protipovodňová ochrana města“
schvaluje
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
schvaluje
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
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o poskytnutí dotace – poskytnutí investiční
finanční podpory z rozpočtu města Kunovice na realizaci stavby „Olšava,
Kunovice, protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice a Povodím
Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, darovací, o výpůjčce,
podmínkách provozu a údržbě uzavřené mezi městem Kunovice a Povodím
Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno týkajících se stavby „Olšava, Kunovice,
protipovodňová ochrana města“

327/XVIII./2017

bere na vědomí
nabídku ČSOB Asset Management, a.s. na úpravu investiční strategie portfolia
při zachování konzervativního rázu investování
schvaluje
Smlouvu o obhospodařování cenných papírů mezi městem Kunovice a ČSOB
Asset Management, a. s.
pověřuje
starostku města podpisem Smlouvy o obhospodařování cenných papírů mezi
městem Kunovice a ČSOB Asset Management, a. s.

328/XVIII./2017

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 106 115,32 tis. Kč, výdaje 116 581,37 tis. Kč, financování
10 466,05 tis. Kč

329/XVIII./2017

bere na vědomí
nabídku na odprodej panelového domu Kunovice, čp. 1498 a 1499 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště (17 b. j.) z vlastnictví BigJamer s.r.o., Nový Dvůr
1499, Kunovice ICE REVOLUTION s.r.o. Leoše Janáčka 180, Uh. Hradiště do
vlastnictví města Kunovice
ukládá
starostce jednat o odprodeji panelového domu Kunovice, čp. 1498, 1499 v k.
ú. Kunovice u Uh. Hradiště s vlastníky panelových domů
T: 30. 6. 2018
Odp.: Mgr. Ivana Majíčková, MBA

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

Datum vyhotovení: 19. 10. 2017

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

