USNESENÍ
z XX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. února 2018
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
357/XX./2018 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIX. zasedání zastupitelstva města dne 14.
prosince 2017
358/XX./2018 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2018 takto:
Poř.č.
1.

2.

3.

Adresa žadatele
Český svaz včelařů, z.s., Základní
organizace Uherské Hradiště
předseda

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

Moravští zemští páni, z.s.
zemský rada

Příspěvek na vzdělávací a kulturní
činnost spolku.

Český svaz chovatelů Základní
organizace Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
předseda
Diakonie ČCE - středisko CESTA

Na podporu a rozvoj místního spolku
poštovních holubů

4.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
5.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
6.
ZO ČSCH Kunovice
7.
FENIX Kunovice - Modelářský klub
8.
LMK Blaník Uh. Hradiště p.s.
9.

Účel žádosti

Kč

8.000,-

2.000,-

10.000,-

Podpora denního stacionáře podpora osob s mentálním a
kombinovaným postižením.
Podpora rané péče rodin s dětmi s
mentálním, pohybovým a
kombinovaným postižením od
narození do 7 let.
Podpora služby samostatného
bydlení u osob s duševním
onemocněním
Okresní výstava králíků, drůbeže a
holubů
Příspěvek na stavbu modelů pro
reprezentanty ČR - účast na
mistrovství Evropy 2018
Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorostu

0,-

0,-

0,-

5.000,-

8.000,-

5.000,-

Modelářský kroužek Blaník Kunovice
z.s.

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku, dopravu

10.

10.000,-

Snails Kunovice

Slovácká školní liga v softballu

11.

20.000,-

Badmintonový turnaj pro děti

12.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Finálový amatérský turnaj série
YONEX TOUR 2017/2018

13.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh

Tělocvičná jednota Sokol Kunovice

Gulášfest 9. června 2018 AJK - I.
ročník mezinárodního festivalu
amatérských týmů ve vaření
kotlíkového guláše

14.

Radioklub Kunovice, z.s.
15.

SBTS Aircraft Kunovice p.s.

16.

8.000,-

3.000,-

Propagační vysílání pod příležitostní
značkou OL2018JK - propagace Jízdy
králů do celého světa

Soutěže převážně pro mládež Kunovský biatlon, MČR SBTS v
laserové pušce, Přebor SSK SBTS
Kunovice Laser, Memoriál Jaromíra
Šindeláře, Cena osvobození,
Královské střílení, přebor obou ZŠ
Kunovice v laserové pušce a
vzduchové pušce, v biatlon sprintu

5.000,-

5.000,-

11.000,-

bere na vědomí
Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Kunovice a jednotlivými žadateli,
kterým rada města schválila příspěvek
359/XX./2018 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 30.01.2018
360/XX./2018 schvaluje
STUDII SADOVÝCH ÚPRAV V OKOLÍ KOMUNITNÍHO CENTRA V KUNOVICÍCH,
zpracovanou společností FLORSTYL, Panská 25, 686 04 Kunovice,
z data 10/2017. V dalším stupni dokumentace zahrnout jako součást akce závlahy

zeleně, branku řešit jako uzamykatelnou s příp. elektrozámkem. Výsadbu stromů
provést již v letošním roce 2018 nebo v rámci náhradních výsadeb během
protipovodňových opatření na řece Olšavě
361/XX./2018 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, 2408/102 a 2421 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
362/XX./2018 schvaluje
Smlouvu č. 1040007480/019 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
na pozemcích p. č. 2504/1, 2505/19, 2505/15, 2505/17, 2503/4, 2505/1,2505/14,
2483/2, 2505/8, 2505/21, 2408/2 a 2422/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice, Na Bělince, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – kabel
NN (kabel 286 m, pilíř NN 6 ks za účelem provozování, oprav a údržby, obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, vč. jejího odstranění
363/XX./2018 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1040010269/001 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 pozemcích p. č. 1967/1, 1967/2, 1967/3,
1967/4, 1967/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, ul. Husitská, kab.
NN“
364/XX./2018 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030034494/001 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 pozemcích p. č. 267, 3177, 3192, 3193,
3194, 3246, 3976, 3977 a 3978 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
Město, ul. Olšavní, přel. nadz. NN“
365/XX./2018 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Kunovice a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1
na pozemku p. č. 2851/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „elektrická přípojka
sloužící pro přejezdové zabezpečovací zařízení P7960 a P7959 (Kunovice – Veselí)“
366/XX./2018 schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Básnická stezka“ do Fondu mikroprojektů
schvaluje
Smlouvu o spolupráci partnerů na malém projektu s názvem: Básnická stezka,
uzavřenou mezi městem Kunovice a obcí Lubina, Slovenská republika
schvaluje
Dohodu o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom: Po stopách Husitov,
uzavřenou mezi městem Kunovice a Starou Turou, Slovenská republika

367/XX./2018 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 101 673,20 tis. Kč, výdaje 117 856,86 tis. Kč, financování 16 183,66 tis.
Kč
368/XX./2018 projednalo
informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků
nesouhlasí
s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce
a jejích obyvatel v oblasti odpadového hospodářství, nové nastavení odpadové
legislativy má být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy
369/XX./2018 schvaluje
nové znění Dodatku č. 48 ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy na
území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město, uzavřené dne 16. 2. 1994, ve
znění 47 dodatků, kterým se stanovuje výše podílu uvedených měst na bezplatnou
přepravu seniorů nad 70 let v roce 2018
370/XX./2018 schvaluje
Studii nového veřejného prostoru „U Štreky“ Kunovice, zpracovanou společností
FLORSTYL, Panská 25, 686 04 Kunovice,
371/XX./2018 schvaluje
Dodatek č. 4 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
372/XX./2018 schvaluje
nepeněžitý vklad Města Kunovice do základního kapitálu společnosti Slovácké
vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště,
IČO: 494 53 866, jehož předmětem je nemovitý infrastrukturní majetek – vodovod pro
veřejnou potřebu ve městě Kunovice – vodovodní řady s příslušenstvím, popsaný
a oceněný ve znaleckém posudku č. 7133-255/2017 ze dne 6.12.2017 vypracovaném
znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. , se sídlem Hradební 1250, 686 01
Uherské Hradiště, IČO: 60737131, a to konkrétně majetek
inv. č. 10000000502 Prodloužení vodovodu ulice V Hrabůvkách
inv. č. 10000000500 Vodovod v ulici Polní
inv. č. 10000000466 Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 372/1 (Na Zelničkách)
inv. č. 10000000452 Vodovod Luční
inv. č. 10000000448 Prodloužení vodovodu do ulice Na Záhonech,
přičemž tento majetek byl oceněn celkovou částkou 964.000,-Kč
(slovy: devět set šedesát čtyři tisíc korun)
schvaluje
vnesení majetku, inv. č. 10000000502 Prodloužení vodovodu ulice V Hrabůvkách, inv.
č. 10000000500 Vodovod v ulici Polní, inv. č. 10000000466 Prodloužení vodovodního
řadu na p.č. 372/1 (Na Zelničkách), inv. č. 10000000452 Vodovod Luční, inv. č.

10000000448 Prodloužení vodovodu do ulice Na Záhonech, jako nepeněžitý vklad do
základního kapitálu společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., se sídlem
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 494 53 866, s tím, že tímto
nepeněžitým vkladem bude upsáno 964 kusů nových kmenových listinných akcií
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s. znějících na jméno, o jmenovité
hodnotě 1000,-Kč za jednu akcii, s omezenou převoditelností a s emisním kursem
1000,-Kč za jednu akcii
pověřuje
starostku Města Kunovice, paní Mgr. Ivanu Majíčkovou, MBA, k veškerým úkonům
souvisejícím k vnesení majetku dle usnesení č. 372/XX./2018 do základního kapitálu
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., zejména k uzavření smlouvy o upsání
akcií, k prohlášení vkladatele a k vyhotovení protokolu o předání a převzetí
nepeněžitého vkladu

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

Datum vyhotovení: 15. 02. 2018

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

