USNESENÍ
z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 6. září 2018
na Agropenzionu EkoFarma Sádky, Na Záhonech 217, Kunovice
Zastupitelstvo města:
423/XXIII./2018

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXII. zasedání zastupitelstva města
dne 21. června 2018

424/XXIII./2018

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2018

425/XXIII./2018

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 13.08.2018

426/XXIII./2018

bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2018
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města provést kontrolu hospodaření
u příspěvkových organizací zřízených městem
T: 30.09.2018
Odp.: Mgr. Rudolf Korábek

427/XXIII./2018

Poř.č.
1.

2.

3.

4.

5.

bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2018 takto:

Adresa žadatele
Český svaz chovatelů Základní
organizace Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
Moravští zemští páni, z.s.
, zemský rada

Účel žádosti

Kč

Na podporu a rozvoj místního spolku
poštovních holubů

5.000,-

Příspěvek na vzdělávací a kulturní
činnost spolku.

1.000,-

Pionýr, z.s. pionýrská skupina Kunovice Letní pionýrský tábor "Vojtkova
Louka" a "Podhradní Lhota".
Čtrnáctidenní tábor pro děti od 8 do
15 let
Tenisový klub Kunovice z. s.
Memoriál Ing. Jiřího Vařechy - sedmý
předseda TK
ročník tenisového turnaje ve čtyřhře,
Kunovice
dříve O Pohár starosty města
Kunovice.
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu

Mikulášský badmintonový turnaj pro
děti

20.000,-

10.000,-

3.000,-

6.

BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu

VII. Badmintonový turnaj "O Pohár
města Kunovice 2018".

MSA Uherské Hradiště, z.s.

Finanční příspěvek na rekondiční
pobyt členů MSA Uherské Hradiště,
z.s.

7.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
8.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
9.
Diakonie ČCE - středisko CESTA
10.
LMK Blaník Uh. Hradiště p.s.
11.
Modelářský kroužek Blaník Kunovice
z.s.

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 osob se zdravotním
postižením.
Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorostu

2.000,-

0,-

0,-

0,-

3.000,-

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku

12.

3.000,-

Mistrovství České republiky dívek do
16 let

Snails Kunovice
13.
SBTS Aircraft Kunovice p.s.
14.

15.

3.000,-

Sdružení házenkářských klubů SHK
Kunovice, z.s.

Příprava mladých sportovních střelců
SBTS Kunovice p.s. na vrcholové
soutěže v ČR, SR a organizování
soutěží pro ZŠ v Kunovicích a občana
měsa Kunovice a okolí
Memoriál Alfonse Balcara 15. roční
turnaje v házené veteránek

6.000,-

8.000,-

5.000,-

Modelárský klub FENIX Kunovice
16.

7.000,-

Modelárský klub FENIX Kunovice
17.

428/XXIII./2018

Mistrovství Evropy leteckých
modelářů

4.000,-

bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, se stavem

ke dni 31.07.2018
429/XXIII./2018

schvaluje
Dodatek č. 5 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

430/XXIII./2018

bere na vědomí
výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
MINISTERSTVA VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky pro rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
schvaluje
podání žádosti o účelovou investiční dotaci obcím v souladu s podmínkami
dotačního programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeném
MV-GŘ HZS ČR na rok 2019 na akci „PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE“ včetně
způsobu zajištění finančních prostředků na spolufinancování akce do plné
výše jejich nákladů

431/XXIII./2018

bere na vědomí
vyřazení DHM, DDNM, DNM, DDHM (drobného dlouhodobého hmotného
majetku) z majetku města Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí –
viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení data projektoru Hitachi XDX 33, televize Color 461 z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou
tohoto usnesení

432/XXIII./2018

schvaluje
převod pozemků p. č. 3191/2 a 3202/2 o výměře 16 a 30 m2 z vlastnictví
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 350,- Kč/m2
schvaluje
převod pozemku p. č. 3205/2 a 3191/3 o výměře 165 a 33 m 2 z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice za
2
sjednanou kupní cenu 350,- Kč/m

433/XXIII./2018

schvaluje
nominaci „Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku“ k zápisu na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

434/XXIII./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
bezúplatně 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
do vlastnictví města Kunovice
bezúplatně

435/XXIII./2018

schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2929 a 3846/25 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov
a městem Kunovice na zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 3846/25 a p. č.
2929 na podzemním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě

436/XXIII./2018

schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3846/21, 2947/2, 2946,
3846/20, 3868, 2977 a 3869/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1040013611/008
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. 3846/21,
2947/2, 2946, 3846/20, 3868, 2977 a 3869/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
na akci „Kunovice, DTS, obnova T31 SVAZARM č. 411112“

437/XXIII./2018

schvaluje
Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a v návaznosti na § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů mezi
městem Kunovice a
řešící výstavbu chodníku v těsné blízkosti
křižovatky ul. Na Bělince a ul. Luční v Kunovicích (pro potřeby správního řízení
v rámci povolování novostavby rodinného domu
), řešící
prodloužení termínu realizace

438/XXIII./2018

schvaluje
Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci
výstavby protipovodňového opatření mezi městem Kunovice, panem
a Povodím Moravy,
s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013

439/XXIII./2018

schvaluje
Smlouvu o realizaci přeložek a dalších vyvolaných investic v rámci výstavby
protipovodňového opatření mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s.p.,
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
bere na vědomí
informaci, že stavba Protipovodňových opatření na řece Olšavě bude
financována z programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora prevence
před povodněmi IV realizovaná v letech 2019 – 2023“

440/XXIII./2018

souhlasí
s provedením pozemkové úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice, kde
součástí jsou pozemky na LV č. 3129 ve vlastnictví města Kunovice

schvaluje
podání žádosti města Kunovice o provedení pozemkové úpravy dle zákona č.
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách úpravy v k. ú. Ostrožská Nová Ves
a Chylice
441/XXIII./2018

schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2408/2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030043454/001
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 pozemku p. č. 2408/2 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Fibichrová, kabel. smyčka NN“

442/XXIII./2018

schvaluje
financování spoluúčasti na realizaci akce „Rozšíření prostor infrastruktury
Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“ ve výši 50 % způsobilých
výdajů z dlouhodobého úvěru ve výši max. 40,00 mil. Kč,
schvaluje
financování akce „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského
inkubátoru Kunovice – Stará škola“ ze střednědobého úvěru maximálně ve
výši 30 mil. Kč řešící časový rozdíl mezi splatností závazků projektu
a obdržením dotace

443/XXIII./2018

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů „Bydlení na
Záhonech - ZTV U Štreky“ - II. etapa Vybudování nové veřejné dopravní
a technické infrastruktury v lokalitě Na Záhonech, ul. U Štreky pro výstavbu
nových rodinných domů mezi městem Kunovice a zájmovým spolkem Bydlení
na Záhonech, z.s., U Štreky 1746, 686 04 Kunovice, IČ: 22896325 řešící
zajištění vybudování potřebné nové veřejné infrastruktury

444/XXIII./2018

bere na vědomí
koncept Smlouvy o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů
„Vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Na
Karmaku pro výstavbu nových rodinných domů“ – I. ETAPA mezi smluvními
stranami – vlastníky dotčených pozemků řešící zajištění vybudování potřebné
nové veřejné infrastruktury
schvaluje
umístění stavby nové veřejné dopravní a technické infrastruktury v lokalitě
Na Karmaku pro výstavbu nových rodinných domů – I. ETAPA na pozemcích
parcelní číslo 315/318, 315/320, 3976, 3982/6 a 3983 v k.ú. Kunovice u Uh.
Hradiště ve vlastnictví města Kunovice

445/XXIII./2018

bere na vědomí
žádost majitelů rodinných domů v ul. Ohradní čp. 1589 a čp. 268 v Kunovicích
o řešení havarijní situace kanalizace v ul. Ohradní

schvaluje
opravu prvního úseku poškozené kanalizace v ul. Ohradní a její financování
z rozpočtu města
446/XXIII./2018

schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2018 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu
města takto: příjmy 108 697,94 tis. Kč, výdaje 130 381,60 tis. Kč, financování
21 683,66 tis. Kč

447/XXIII./2018

schvaluje
▪ předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu “Básnická
stezka“
▪ zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí
pomoci
▪ zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného
malého projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu
a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci
▪ vyčleněnou finanční částku 3 420 EUR

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

Datum vyhotovení: 06.09.2018

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

