USNESENÍ
z IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. června 2019
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
58/IV./2019

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od III. zasedání zastupitelstva města dne 25.
dubna 2019

59/IV./2019

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 2018 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 2018 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji 5 786 326,84 Kč
a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 22 829 981,17 Kč

60/IV./2019

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 2018
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
2018 – zisk po zdanění ve výši 37 694 098,94 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období

61/IV./2019

bere na vědomí
účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2018
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2018 ve výši 157.255,57 Kč následovně:
157.255,57 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 2018

62/IV./2019

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2019

63/IV./2019

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 23.5.2019
bere na vědomí
přehled všech rozpracovaných studií a plánovacích smluv včetně jejich finančních
náročností

ukládá
radě města předložit plán investičních akcí na volební období 2020-2022
T: 24.10.2019
Odp.: rada města
64/IV./2019

schvaluje
kulturní, společenské a sportovní akce na 2. pololetí 2019 a jejich zajištění

65/IV./2019

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od ustavujícího zasedání
zastupitelstva města dne 1. listopadu 2018

66/IV./2019

schvaluje
převod pozemku parc. č. 3687/200 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví pana
, podíl 201/563, pana
,
podíl 20/563,
,
, podíl 171/563 a
, podíl
171/563 do vlastnictví města Kunovice formou daru a město Kunovice za dar děkuje

67/IV./2019

schvaluje
Dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5. 11. 2012
mezi městem Kunovice a Solfarm s.r.o., Opočnice 80, Nymburk
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Kunovice a Solfarm B s.r.o., Podnikatelská
545, Praha 9 na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 181/2 a 181/20 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště na umístění fotovoltaické elektrárny

68/IV./2019

schvaluje
převod části pozemku p. č. 1106/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města
Kunovice do vlastnictví
za
sjednanou cenu 279,- Kč/m2 s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu na
oddělení pozemku zaplatí kupující

69/IV./2019

bere na vědomí
zprávu o opravách budov v majetku města Kunovice v roce 2019, včetně návrhu
prioritních oprav objektů ve správě odboru správy majetku a životního prostředí

70/IV./2019

bere na vědomí
žádost Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ 27174841,
o vyjádření souhlasu s likvidací železniční vlečky na pozemcích p. č. 3679/1 a 3679/2
v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví města Kunovice
uděluje
souhlas s likvidací železniční vlečky na pozemcích p. č. 3679/1 a 3679/2 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště ve vlastnictví města Kunovice za následujících podmínek:
- prostor kolejového lože vč. kolejnic v místě křížení s místními komunikacemi bude
po odstranění upraven tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.
V rámci akce budou doplněny konstrukční vrstvy, sjednocena obrusná vrstva
s navazujícím úsekem místní (účelové) komunikace a provedeno plynulé napojení
na přilehlé části místní komunikace. Rozsah finální úpravy asfaltových povrchů
místních komunikací v místě rušených železničních přejezdů v ul. Letecká (vjezd do
areálu bývalého Starého Letu) a v ul. Na Záhonech bude upřesněn v průběhu
odstraňování zástupcem odboru investic a územního plánování Městského úřadu
v Kunovicích

- po dokončení stavby bude kolejové lože (makadam) přerovnán do pravidelného
tvaru a zhutněn
- pokud dojde k poškození zpevněných ploch nebo komunikací na pozemcích města
Kunovice stavební činností nebo realizací či zásobováním stavby, uvede stavebník
na své náklady zpevněné plochy do původního stavu
- během stavebních prací bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a cyklistů v dané
lokalitě. V dostatečném předstihu je třeba dořešit organizaci dopravy a příp.
omezení na stávajících místních či účelových komunikacích. Omezení dopravy je
třeba s městem předem projednat
- stavební materiál nesmí být skladován na pozemcích města Kunovice. V případě
omezení veřejného prostranství je třeba požádat o zábor veřejného prostranství
odbor správy majetku a životního prostředí
- pozemky v majetku města budou po dokončení stavby upraveny do původního
stavu – obnova příp. poškozené zeleně, osetí travním semenem rekultivovaných
ploch
ukládá
starostovi města obnovit jednání mezi městem Kunovice a společností Aircraft
Industries, a. s. o možném převodu vlastnických práv k pozemkům pod železniční
vlečkou
T: průběžně
Odpovídá: Ing. Pavel Vardan
71/IV./2019

schvaluje
Dodatek č. 4 k Plánovací smlouvě č. 2/IXZM/2012 ze dne 6. 9. 2012 na výstavbu
parkovacích a odstavných stání a úpravu navazujících zpevněných ploch pro objekt
Zdravotního střediska v ul. Pod Kostelem mezi městem Kunovice, nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice a
řešící změnu technického řešení parkovacích stání před objektem
z důvodů zajištění bezbariérového přístupu do objektu lékárny a s tím související
změnu termínu dokončení díla a podílu a spoluúčasti jednotlivých stran na realizaci
akce

72/IV./2019

schvaluje
Dodatek č. 2 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 zohledňující změnu
technického řešení parkoviště a prodloužení vedení veřejného osvětlení s ohledem
na rozvojové záměry žadatele, společnosti EPS s.r.o.

73/IV./2019

bere na vědomí
zprávu o technickém stavu bytových domů Na Záhonech č. p. 570 a č. p. 571

74/IV./2019

bere na vědomí
žádost zapsaného spolku Fotbal Kunovice o poskytnutí finanční spoluúčasti na
rekonstrukci fotbalového stadionu-umělé trávy

75/IV./2019

schvaluje
Smlouvu č. 1030034646/001 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. 2074/1, 2078/3, 2078/1, 2078/2 a 2079/1 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci „Kunovice, Ramet, kabel. NN“, spočívající v umístění distribuční
soustavy – zemní kabel. vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění NN (kabel NN 125
m), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

76/IV./2019

ruší
část usnesení Zastupitelstva města č. 36/I.mim./2019 v následujícím rozsahu:
bere na vědomí
návrh společnosti BRM AERO, s. r. o., Letecká 255, 686 04 Kunovice, IČ 29190924, na
pořízení změny územního plánu na pozemcích p. č. 3681/258, 3681/261, 3681/275,
3681/263, 3681/277 a 3681/276 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
schvaluje
na základě ustanovení § 6 odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35
odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v aktuálním znění, v návaznosti na předložený návrh na pořízení změny územního
plánu (dále jen ÚP) Kunovice společností BRM AERO, s.r.o., Letecká 255, 686 04
Kunovice v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště řešící změnu plochy
zemědělské „Z“ na plochu dopravní infrastruktury - letecká doprava „DL“ a to za
účelem výstavby výrobní a skladovací haly navazující na stávající výstavbu
vybudovanou pro obdobné účely. Rozsah je specifikován v návrhu na pořízení změny
č. 1 územního plánu Kunovice zkráceným postupem zpracovaným panem Ing.
Martinem Ševčíkem a Ing. Pavlem Vardanem – určeným zastupitelem města dne 8. 2.
2019
schvaluje
dle §55a a §55b zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním znění pořízení Změny č. 1
územního plánu Kunovice zkráceným postupem a její obsah
schvaluje
podání žádosti o pořízení Změny č.1 územního plánu Kunovice pořizovateli – Úřadu
územního plánování MěÚ Uherské Hradiště
bere na vědomí
návrh společnosti BRM AERO, s. r. o., Letecká 255, 686 04 Kunovice, IČ 29190924, na
pořízení změny územního plánu na pozemcích p. č. 3681/258, 3681/261, 3681/275,
3681/263 a 3681/276 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
schvaluje
na základě ustanovení § 6 odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35
odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v aktuálním znění, v návaznosti na předložený návrh na pořízení změny územního
plánu (dále jen ÚP) Kunovice společností BRM AERO, s.r.o., Letecká 255, 686 04
Kunovice v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště řešící změnu plochy
zemědělské „Z“ na plochu dopravní infrastruktury - letecká doprava „DL“ a to za
účelem výstavby výrobní a skladovací haly navazující na stávající výstavbu
vybudovanou pro obdobné účely. Rozsah je specifikován v návrhu na pořízení změny
č. 1 územního plánu Kunovice zkráceným postupem zpracovaným panem Ing.
Martinem Ševčíkem a Ing. Pavlem Vardanem – určeným zastupitelem města, jehož
přílohou je koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství
schvaluje
dle §55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění pořízení Změny č. 1
územního plánu Kunovice zkráceným postupem a její obsah

schvaluje
podání žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu Kunovice zkráceným postupem
pořizovateli – Úřadu územního plánování MěÚ Uherské Hradiště
77/IV./2019

schvaluje
aktualizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků ve vlastnictví
města Kunovice v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana
města“ mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, IČO: 70890013 v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice,
protipovodňová ochrana města“
schvaluje
aktualizovanou Smlouvu o smlouvě budoucí darovací a o podmínkách provozu
a užívání protipovodňového opatření v souvislosti se stavbou „Olšava, Kunovice –
protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice a Povodím Moravy, s. p., se
sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
schvaluje
aktualizovanou Smlouvu o realizaci přeložek a dalších vyvolaných investic v rámci
stavby „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“ mezi městem Kunovice
a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013

78/IV./2019

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů č. 19/IVZM/2019 mezi
městem Kunovice a vlastníky dotčených pozemků řešící postup a spolufinancování
investičního záměru na vybudování nové veřejné dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě Na Karmaku pro výstavbu nových RD – I. ETAPA
pověřuje
starostu města Kunovice podpisem smlouvy o právu provést stavbu
a spolufinancování nákladů č. 19/IVZM/2019 mezi městem Kunovice a vlastníky
dotčených pozemků

79/IV./2019

schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kunovice a Povodím
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 – poskytnutí
účelové investiční finanční podpory z rozpočtu města Kunovice ve formě dotace na
realizaci alce „Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana města“
pověřuje
starostu města podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Kunovice a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO:
70890013 po předložení kopie rozhodnutí ministerstva zemědělství o poskytnutí
dotace na realizaci akce „Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana města“
Povodím Moravy, s. p.

80/IV./2019

bere na vědomí
žádost akciové společnosti Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, 686 04
Kunovice, IČO: 27174841, zastoupené paní generální ředitelkou
o
opravu příjezdové komunikace k letišti
doporučuje
provést majetkoprávní vypořádání pozemků nezbytných pro přípravu projektové
dokumentace řešící komplexní rekonstrukci místní komunikace ul. Na Záhonech –

příjezd k letišti řešenou odvodněním do oboustranných podélných příkopů. V rámci
schváleného rozpočtu města provést lokální vysprávku výtluků
schvaluje
provedení nezbytné lokální vysprávky výtluků příjezdové komunikace k letišti
požaduje
v případě rozsáhlejší rekonstrukce příjezdové komunikace k letišti finanční spoluúčast
společnosti Aircraft Industries, a. s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice
ukládá
odboru finančnímu zahrnout do změny rozpočtu města Kunovice č. 3 financování
nezbytné lokální vysprávky výtluků
T: 30.7.2019
Odp. Ing. Mrkvová
81/IV./2019

schvaluje
členství města Kunovice ve spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.
schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a spolkem Bratrství Čechů a Slováků
Javořina, z.s.
schvaluje,
aby místostarostka Mgr. Martina Kozelková zastupovala město Kunovice při
jednáních spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s.

82/IV./2019

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 116 981,70 tis. Kč, výdaje 151 479,97 tis. Kč, financování 34 498,27 tis.
Kč

83/IV./2019

schvaluje
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, plán společných zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění
pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská
opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před
záplavami a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické
stability) vyhotovený v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.
ú. Hluk, zhotovitel GEOCENTRUM, spol. s r. o., zeměměřičská a projekční kancelář, tř.
Kosmonautů 1143/8B, Olomouc

........................................
starosta města
Datum vyhotovení: 20.06.2019
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místostarostka města
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místostarostka města

