U S N E S E N Í
z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. prosince 2017
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
331/XIX./2017 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XVIII. zasedání zastupitelstva města dne
19. října 2017
332/XIX./2017 bere na vědomí
termíny konání RM a Plán práce RM na období leden – říjen 2018
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na období leden – říjen 2018
333/XIX./2017 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2017
334/XIX./2017 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 1. prosinci 2017
335/XIX./2017 schvaluje
přebytkový rozpočet města Kunovice na rok 2018 takto: příjmy 101 472,50 tis. Kč,
výdaje 95 247,50 tis. Kč, financování - 6 225,00 tis. Kč s tím, že odbor finanční upraví
schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se státním
rozpočtem na položce 4112 ve vztahu k položce 1211, závazným ukazatelem
rozpočtu na rok 2018 jsou na straně rozpočtových výdajů paragrafy a v rozpočtových
příjmech položky
336/XIX./2017 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mateřské školy Mládežnická za školní rok 2016/2017, Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 a
Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 ZŠ Kunovice, Červená
Cesta 853
337/XIX./2017 bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu plnění Programu rozvoje města v roce 2014-18
338/XIX./2017 schvaluje
kulturní akce na 1. pololetí 2018 a jejich zajištění
339/XIX./2017 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XVI. zasedání Zastupitelstva
města Kunovice dne 22. června 2017
340/XIX./2017 odročuje
rozhodnutí o převodu pozemků v lokalitě V Pastouškách – za fotbalovým hřištěm v k.
ú. Kunovice u Uherského Hradiště

ukládá
radě města nechat zpracovat nový znalecký posudek k pozemkům v lokalitě
V Pastouškách – za fotbalovým hřištěm v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
T: 31. 1. 2018
Odp.: Rada města
341/XIX./2017 bere na vědomí
informaci o činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
342/XIX./2017 ruší
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení veřejně přístupných míst, na
kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry ze dne 22. října 2015
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her
343/XIX./2017 schvaluje
převod pozemku p. č. 3397 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví
do vlastnictví Města Kunovice, nám.
Svobody 361, Kunovice a za uvedený dar děkuje
344/XIX./2017 schvaluje
převod celého pozemku p. č. 3299/156 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice,
nám. Svobody 361, Kunovice za nabídkovou cenu 100 Kč/m2
345/XIX./2017 bere na vědomí
územní studii pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Karmaku v Kunovicích
zpracovanou
ve variantním řešení
schvaluje
dopracování územní studie „Výstavba rodinných domů v lokalitě Na Karmaku
v Kunovicích“ dle varianty B
346/XIX./2017 bere na vědomí
studii „Revitalizace malého náměstí V Grni“ zpracovanou

schvaluje
řešení revitalizace malého náměstí V Grni dle zpracované studie
ukládá
radě města pokračovat v přípravě investiční akce „Revitalizace malého náměstí
V Grni“
T: 31. 12. 2018
Odp.: rada města
347/XIX./2017 bere na vědomí
variantní návrh prostorového řešení lokality mezi Panským dvorem a sportovní halou
zpracovaný GG Archico a.s.,

348/XIX./2017 bere na vědomí
návrh řešení rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice STUDIE ÚPRAV KULTURNÍHO
DOMU PÁLENICE V KUNOVICÍCH, zpracovaný společností GG Archico a.s., Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, Ing. arch. Pavlem Stojanovem
ukládá
radě města pokračovat v přípravě rekonstrukce kulturního zařízení Pálenice
T: 31. 12. 2018
Odp.: rada města
349/XIX./2017 bere na vědomí
studii „Přístavba výukových prostor ZŠ Červená cesta Kunovice“ z 09/2017
zpracovanou projektantem
350/XIX./2017 schvaluje
výstupní dokument k projektu Smart city „Vize v oblasti chytrých řešení
v podmínkách města Kunovice“ zpracovaný společnosti Opus consulting s.r.o.,
Kounicova 515, 602 00 Brno
ukládá
radě města stanovit v rámci jednotlivých kategorií minimální a maximální požadavky
pro implementaci smart řešení v rámci plánovaných investičních akcí města a oprav.
Prioritně smart řešení využít ke zlepšení dopravy ve městě
T: 31. 12. 2020
Odp.: rada města
351/XIX./2017 ruší
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 2/2016 ze dne 15. 12. 2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
vydává
novou obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2017 ze dne 14. 12. 2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
352/XIX./2017 schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2017 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 112 880,51 tis. Kč, výdaje 123 346,56 tis. Kč, financování 10 466,05 tis.
Kč
zmocňuje
radu města Kunovice k přijetí 8. změny rozpočtu města Kunovice na rok 2017 –
rozpočtové opatření č. 8/2017
353/XIX./2017 souhlasí
se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Kunovice a členy zastupitelstva
města Kunovice panem Bronislavem Kozelkem, panem Jiřím Lůčným, Ing. Pavlem
Haškem, Radkem Škráškem, Ing. Jiřím Demlem, Ing. Jaroslavem Olbertem, Radkem
Lůčným, Mgr. Karlem Machálkem, JUDr. Antonínem Blažkem, Mgr. Rudolfem
Korábkem, Václavem Seménkou, paní Mgr. Michaelou Hubíkovou, Mgr. Olgou
Strašákovou, Marií Sedláčkovou a Mgr. Hanou Vaňkovou s účinností od 1. ledna 2018

354/XIX./2017 schvaluje
měsíční odměny poskytované neuvolněným členům ZM za výkon jejich funkcí
v souladu s § 72 zák. č. 128/2017 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., a ve výši souhrnu maximálně třech
vykonávaných funkcí souběžně podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Odměny budou vyplaceny poprvé od 1. 1. 2018
355/XIX./2017 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, d s.o. za rok 2017
bere na vědomí
rozpočet Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o. na rok 2018
bere na vědomí
Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Dolní Poolšaví, d.s.o. na období 2019 2021
schvaluje
navýšení členských příspěvků Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí
na 50 Kč na obyvatele od roku 2018
schvaluje
členství města Kunovice v Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu od
1. 1. 2018
356/XIX./2017 schvaluje
založení nového termínovaného účtu města Kunovice u Komerční banky, a.s.
s vkladem 5.000.000,- Kč
schvaluje
Smlouvu o termínovaném účtu mezi městem Kunovice a Komerční bankou, a.s., Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1
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starostka města

Datum vyhotovení: 14. 12. 2017
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