USNESENÍ
z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 26. dubna 2018
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
373/XXI./2018 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XX. zasedání zastupitelstva města dne 15.
února 2018
374/XXI./2018 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2018
375/XXI./2018 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 9. 4. 2018
376/XXI./2018 bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření MIC za rok 2017 a zpráva o připravenosti MIC na
sezónu 2018
377/XXI./2018 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,
přípojka NN“
378/XXI./2018 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1040014190/001 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. 144/1 a 144/2 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, ul. U Pálenice, smyčka NN“
379/XXI./2018 schvaluje
převod části pozemku p. č. 1044/3 díl „e“ o výměře 6 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví DRAKO Investment, s.r.o., Břestek
49 a převod části pozemku díl „g“ z p. č. 1047 o výměře 2 m2 a díl „f“ z p. č. 1046
o výměře 13 m2 z vlastnictví DRAKO Investment, s.r.o., Břestek 49 do vlastnictví
města Kunovice
380/XXI./2018 schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 4032 o výměře 88 m2 z vlastnictví ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Kunovice
381/XXI./2018 schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 1001C18/60 mezi ČR – SPÚ Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a,
zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Zarámí 88, Zlín a městem
Kunovice
382/XXI./2018 schvaluje
podání žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4
Efektivní veřejná správa, na zpracování pasportů obecního majetku a zpracování
strategických dokumentů obcí

383/XXI./2018 bere na vědomí
Roční zprávu o provozování kanalizace a čerpacích stanic v Kunovicích za rok 2017
384/XXI./2018 bere na vědomí
žádosti zapsaných spolků o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice
pro rok 2018
Zapsaný spolek
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
EPS aktivity, o.s.
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Handrlák z.s.
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub KunoviceSAK
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
ST AMON Kunovice- st. tenis
ONKA, z.s.
Moravští zemští páni
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
MŠ Klubíčko
Aerobik Kunovice z.s.
Klub vojenských veteránů
Letecké muzeum v Kunovicích
pobočka SAK
Naděje Otrokovice
LMK Blaník Uh. Hradiště
Modelářský kroužek Blaník
Taneční centrum LAYLA
CM Kunovjan
PERBENE o.p.s.
STP Staré Město
Sociální služby Vsetín
Centrum pro zdravotně
postižené Zlínského kraje
Celkem

Požadavek v Kč

Návrh RM v Kč

30.000,600.000,40.000,300.000,50.000,700.000,234.000,860.000,205.800,250.000,78.000,40.000,100.000,57.000,185.000,95.000,83.000,117.000,170.000,50.000,15.000,35.000,110.000,8.000,40.000,5.000,340.000,-

30.000,300.000,30.000,250.000,50.000,450.000,200.000,600.000,150.000,60.000,70.000,30.000,80.000,50.000,90.000,30.000,60.000,80.000,130.000,50.000,8.000,35.000,50.000,8.000,30.000,5.000,240.000,-

3.000,50.000,50.000,80.000,89.000,25.000,-

3.000,25.000,25.000,40.000,50.000,15.000,0,0,0,-

5.094.800,-

3.324.000,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2018
takto:
Zapsaný spolek
ZM v Kč
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
EPS aktivity, o.s.
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Handrlák z.s.
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub Kunovice - SAK
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Římskokatolická farnost
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
ST AMON Kunovice- st. tenis
ONKA, z.s.
Moravští zemští páni
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
MŠ Klubíčko
Aerobik Kunovice z.s.
Klub vojenských veteránů
Letecké muzeum v Kunovicích pobočka SAK
Naděje Otrokovice
LMK Blaník Uh. Hradiště
Modelářský kroužek Blaník
Taneční centrum LAYLA
CM Kunovjan
PERBENE o.p.s.
STP Staré Město
Sociální služby Vsetín
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
Celkem

30.000,300.000,30.000,250.000,50.000,450.000,200.000,600.000,150.000,60.000,70.000,30.000,80.000,50.000,90.000,35.000,60.000,80.000,130.000,50.000,8.000,35.000,50.000,8.000,30.000,5.000,240.000,3.000,25.000,25.000,50.000,50.000,0,0,0,0,3.324.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro
rok 2018
385/XXI./2018 schvaluje

Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů na vybudování nové
přístupové komunikace k lávce přes řeku Olšavu, chodníku pro pěší a veřejného
osvětlení mezi městem Kunovice, společností TREFAL spol. s r.o., se sídlem Pekařská
162, 686 04 Kunovice,
a panem
řešící zajištění vybudování potřebné nové veřejné technické a dopravní
infrastruktury
386/XXI./2018 bere na vědomí
žádost společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních staveb,
Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 25564901 o stanovisko k projektové dokumentaci
pro územní řízení „I/55 Kunovice, průtah“, dopravně – bezpečnostní opatření
souhlasí
na základě žádosti společnosti PK OSSENDORF s.r.o., Projektová kancelář dopravních
staveb, Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ: 25564901 o stanovisko k projektové
dokumentaci pro územní řízení „I/55 Kunovice, průtah“, dopravně – bezpečnostní
opatření s vydáním územního rozhodnutí za předpokladu splnění následujících
připomínek:
doporučujeme zachovat stávající velikost odbočovacího pruhu k čerpací stanici
pohonných hmot ve směru od Uh. Hradiště
středové obrubníky dělících ostrůvků u křižovatky silnic I/50 a I/55 řešit se
šikmými náběhy, plochu řešit jako zpevněnou pro možnost průjezdu vozidel IZS
pod estakádou řešit místo pro přecházení nebo ukončit chodník u okraje
komunikace
světelná signalizační zařízení řešit ve směru od Uh. Hradiště s mikrovlnným
dálkovým ovládáním pro bezpečný průjezd vozidel IZS v případě zásahu
šířky chodníků požadujeme v ul. Na Rynku řešit s ohledem na intenzitu chodců
v š. 1,8 m, š. 1,5 m pouze v odůvodněných, stísněných poměrech. Od fasád
stávajících objektů je třeba zachovat bezpečnostní odstup 0,5 m, provedený
odlišným materiálem
točnu u rodinného domu č. p. 1141 řešit dle ČSN 736110 kolmou ve tvaru „T“,
s ohledem na požadavky ČSN 730802
chodníky u křižovatky silnic I/50 a I/55 před RD čp. 1141 je třeba trasovat
„přímo“ od přechodu k místu pro přecházení, aby bylo možno ve slepém
rameni umístit stání pro osobní automobily
chodník směrem do ulice Na Řádku ukončit až na úrovni konce úpravy místní
komunikace
dořešit pohyb cyklistů z ulice Lidická směrem do ulice Panská
ověřit vhodnost kombinace sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro
cyklisty s přejezdem pro cyklisty přimknutým k přechodu pro chodce
v návaznosti na navazující stezky pro pěší a cyklisty nebo samostatné chodníky
a stezky pro cyklisty
velikost výjezdu u nákupního centra Olšava řešit s ohledem na návrhové
vozidlo skupiny N1
vypořádání majetkových poměrů je třeba řešit samostatnou smlouvou
dokumentaci pro stavební povolení požadujeme předložit k odsouhlasení
upozorňujeme na skutečnost, že v současné době dochází k výstavbě
veřejného osvětlení na nám. Svobody. V dokumentaci pro stavební povolení
a následně do realizační PD bude třeba zapracovat skutečný stav realizovaných
staveb
investorství jednotlivých stavebních objektů je nutno dořešit smluvně
v návaznosti na původní dohody o investorství řešené v návaznosti na

dokumentaci „Silnice I/55: Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní
opatření“ z 11/2014 zpracovanou společností CB s.r.o., ze které aktualizovaná
předkládaná projektová dokumentace „I/55 Kunovice, průtah“ pro územní
řízení vychází
387/XXI./2018 bere na vědomí
žádost
o projednání návrhu na pořízení změny územního plánu pozemku p. č. 4147/1 v k.ú.
Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví žadatele
zamítá
žádost
o projednání návrhu na pořízení změny územního plánu pozemku p. č. 4147/1 v k.ú.
Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví žadatele
Zdůvodnění:
Pozemek se nachází v záplavovém území Q100 řeky Moravy. Navržená plocha ke
změně využití je dle schváleného územního plánu ve vymezené ploše, ve které je
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Město
Kunovice v současné době zahajuje práce na pořízení územní studie lokality
Dlouhé/Štěpnice, ve které se předmětný pozemek nachází. Návrh žadatele na
pořízení změny územního plánu bude v této studii prověřen
388/XXI./2018 schvaluje
Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 16/XIIZM/2016 mezi městem Kunovice
a společností EPS řešící výstavbu parkovacích a zpevněných ploch, přístupové
komunikace a prodloužení veřejného osvětlení ul. V Pastouškách v Kunovicích mezi
městem Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice a společností EPS s.r.o., se
sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, IČ: 26295059 řešící změnu termínu
dokončení díla
389/XXI./2018 bere na vědomí
Územní studii pro výstavbu rodinných domů v lokalitě na Karmaku zpracovanou
390/XXI./2018 nevyhlašuje
konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky ani na jedné ze tří škol zřizovaných
městem
391/XXI./2018 schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení „Kunovjan“, z.s. se sídlem
Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování XXV. MDF
„Kunovské léto“
schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením „Kunovjan“, z.s. se sídlem Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice
392/XXI./2018 schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 3249/20 o výměře 126 m2 z vlastnictví
Eurofloor Trade s.r.o, IČO: 26292131, Průmyslová 5, 108 21 Praha 10 zastoupené
insolvenčním správcem
, jako insolvenčním správcem dlužníka, do vlastnictví města Kunovice, za

kupní cenu 50.400,- + úhradu poplatků s převodem spojených
393/XXI./2018 schvaluje
nové znění Stanov Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí
394/XXI./2018 schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 106 693,48 tis. Kč, výdaje 126 477,15 tis. Kč, financování 19 783,67 tis.
Kč
395/XXI./2018 schvaluje
převod nemovité věci - pozemku p. č. 2340/2 o výměře cca 170 m2 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že ve
smlouvě bude zřízeno věcné břemeno spočívající v průchodu a průjezdu při opravách,
výstavbě nového oplocení a vracení míčů překopnutých z hřiště. Výše kupní ceny
zohledňuje nedobrovolný odprodej pozemků v sedmdesátých letech minulého století
a nátlak, který byl na vlastníky pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný
pozemek léta starali,
převod nemovité věci - pozemku p. č. 2347/2 o výměře cca 407 m2 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
Kunovice za sjednanou kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že ve smlouvě bude zřízeno věcné
břemeno spočívající v průchodu a průjezdu při opravách, výstavbě nového oplocení
a vracení míčů překopnutých z hřiště. Výše kupní ceny zohledňuje nedobrovolný
odprodej pozemků v sedmdesátých letech minulého století a nátlak, který byl na
vlastníky pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný pozemek léta starali,
převod nemovité věci - pozemku p. č. 2345/2 o výměře cca 391 m2 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za
2
sjednanou kupní cenu 100 Kč/m s tím, že ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno
spočívající v průchodu a průjezdu při opravách, výstavbě nového oplocení a vracení
míčů překopnutých z hřiště. Výše kupní ceny zohledňuje nedobrovolný odprodej
pozemků v sedmdesátých letech minulého století a nátlak, který byl na vlastníky
pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný pozemek léta starali,
převod nemovité věci - pozemku p. č. 2338/2 o výměře cca 163 m2 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že ve smlouvě bude zřízeno
věcné břemeno spočívající v průchodu a průjezdu při opravách, výstavbě nového
oplocení a vracení míčů překopnutých z hřiště. Výše kupní ceny zohledňuje
nedobrovolný odprodej pozemků v sedmdesátých letech minulého století a nátlak,
který byl na vlastníky pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný pozemek
léta starali,
převod nemovité věci - pozemku p. č. 2342/2 o výměře cca 383 m2 z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
za
2
sjednanou kupní cenu 100 Kč/m s tím, že ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno
spočívající v průchodu a průjezdu při opravách, výstavbě nového oplocení a vracení
míčů překopnutých z hřiště, vše v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště. Výše kupní ceny
zohledňuje nedobrovolný odprodej pozemků v sedmdesátých letech minulého století
a nátlak, který byl na vlastníky pozemků při vykupování vyvíjen a fakt, že se o daný

pozemek léta starali
396/XXI./2018 schvaluje
Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů uzavřenou mezi městem
Kunovice a Mikroregionem Dolní Poolšaví d.s.o.

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

Datum vyhotovení: 26. 04. 2018

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

