USNESENÍ
z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 21. června 2018
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
397/XXII./2018 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXI. zasedání zastupitelstva města dne 26.
dubna 2018
398/XXII./2018 souhlasí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) s celoročním
hospodařením města Kunovice za rok 2017 a to bez výhrad
schvaluje
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření
města Kunovice za rok 2017 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji 19 265 633,48 Kč
a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 22 509 460,51 Kč
399/XXII./2018 schvaluje
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku města Kunovice za rok 2017
schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok
2017 – zisk po zdanění ve výši 32 079 558,60 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období
400/XXII./2018 bere na vědomí
účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2017
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2017 ve výši 1.115,99 Kč následovně:
1.115,99 Kč převod na účet nerozděleného zisku minulých let
bere na vědomí
zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s. r. o.
za rok 2017
401/XXII./2018 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2017
402/XXII./2018 schvaluje
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2019 – 2023
403/XXII./2018 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2018

404/XXII./2018 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 04.06.2018
405/XXII./2018 schvaluje
kulturní akce města na 2. pololetí 2018 a jejich zajištění
406/XXII./2018 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIX. zasedání Zastupitelstva
města Kunovice dne 14. prosince 2017
407/XXII./2018 bere na vědomí
zprávu o opravách budov v majetku města Kunovice v roce 2018
408/XXII./2018 schvaluje
zvýšení finančního příspěvku o 10.000,- Kč Oblastní charitě Uherské Hradiště,
Velehradská 247 na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Uherské Hradiště, Velehradská 247
ve výši 100.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
409/XXII./2018 bere na vědomí
informaci o žalobě
na město Kunovice a ČR na zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 5237/2
a 5237/3 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště
410/XXII./2018 bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko za rok 2017
bere na vědomí
hospodaření Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko v roce 2017 a první polovině
roku 2018
schvaluje
navýšení členských příspěvků města Kunovice Místní akční skupině Horňácko
a Ostrožsko z.s., Zámecká 24, Uh. Ostroh na 20 Kč/obyvatele pro rok 2018
411/XXII./2018 schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 107 512,19 tis. Kč, výdaje 127 295,86 tis. Kč, financování 19 783,67 tis.
Kč
412/XXII./2018 schvaluje
Dohodu o podmínkách práva umístění sjezdu nebo nájezdu a jeho celoroční údržbě
na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví České republiky mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR a městem Kunovice, číslo silnice I/50H
413/XXII./2018 bere na vědomí
variantní návrhy využití lokality mezi Panským dvorem a sportovní halou zpracované

ukládá
radě města představit variantní návrhy využití lokality mezi Panským dvorem
a sportovní halou občanům města
T: 30.09.2018
Odp.: Mgr. Ivana Majíčková, MBA
414/XXII./2018 stanovuje
pro volební období 2018 – 2022 ve městě Kunovice počet členů zastupitelstva města
17
415/XXII./2018 schvaluje
převod pozemku p. č. 3299/810 o výměře 1045 m2 z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 350,2
Kč/m
schvaluje
převod pozemku p. č. 3299/812 o výměře 878 m2 a p. č. 3299/816 o výměře 589 m2
z vlastnictví
do
2
vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 350,- Kč/m
416/XXII./2018 schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z majetku města Kunovice kopírovacího
stroje RICOH 2020D
417/XXII./2018 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační
infrastrukturou, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, zast. na základě plné moci
Vegacom, a.s., zastoupené na základě plné moci SITEL, spol. s r.o. a městem Kunovice
na pozemku p. č. 2986/2 a 2986/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na podzemním
komunikačním vedení veřejné komunikační sítě
418/XXII./2018 schvaluje
převod pozemku p. č. 409/4 o výměře 37 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
sjednanou kupní cenu 279,- Kč/m2
419/XXII./2018 bere na vědomí
stanovisko projektanta k usnesení XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice
konaného 26. dubna 2018 řešící stanovisko k projektové dokumentaci stavby „I/55
Kunovice, průtah“ pro územní řízení
420/XXII./2018 bere na vědomí
žádost pana
o odkoupení pozemku p. č. 2422/1 o výměře 787 m² a p. č. 2423/1 o výměře 693 m²
v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště
bere na vědomí
žádost
, jednatele společnosti KOVOKON Popovice s.r.o.,
Popovice 374, 686 04 Popovice o odkoupení pozemku p. č. 2422/1 o výměře 787 m²
a p. č. 2423/1 o výměře 693 m² v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště
schvaluje
záměr na prodej pozemku p. č. 2422/1 o výměře 787 m² a p. č. 2423/1 o výměře 693
m² v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za minimální cenu 2.000,- Kč/m² + DPH

požaduje
po žadateli předložení návrhu na odprodej pozemků, včetně podrobného
architektonického návrhu, budoucího veřejného prostranství a začlenění
navrhovaného území do uličního prostoru
421/XXII./2018 bere na vědomí
Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště za rok 2017
422/XXII./2018 bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví předložený dle § 39 odst. 11 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

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

Datum vyhotovení: 21. 06. 2018

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

