USNESENÍ
z V. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 12. září 2019
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
84/V./2019

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IV. zasedání zastupitelstva města dne 20.
června 2019

85/V./2019

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2019

86/V./2019

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 21.8.2019
ukládá
radě města připravit projektovou dokumentaci na rozšíření místní komunikace od
ulice Mládežnická k sídlišti V Humnech
T: 30.06.2020
Odp.: starosta města

87/V./2019

Poř.č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bere na vědomí
poskytnutí příspěvků města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2019 takto:

Adresa žadatele

Účel žádosti

Český svaz včelařů, z. s.
Základní organizace Uh. Hradiště
,
,
,

Ozdravení chovů včelstev v regionu pro
rok 2018

Moravští zemští páni, z. s.
,

Divadelní představení

Super T-gym Kulturistika – fitnes
,

Dobudování sprchového koutu, plynový
nebo el. Boiler, instalaci rozvodů vody,
hadice a sprchy vč. izol. Obkladů

Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice,
,
,
dp Lukostřelba Zlín z. s.
.

Na rozvoj místního spolku poštovních
holubů Kunovice

JÍZDA KRÁLŮ z. s.
,

Šampionát koní Olomouc 2. - 3.8. 2019

ZO ČSCH KUNOVICE
(jednatel ZO)
,

Výstava dobného zvířectva 15. - 17. 11.
2019

Kč
5.000,-

2.000,-

Dofinancování činnosti pobočky 2019 a
nákup terčovnic

0,-

3.000,-

3.000,-

10.000,-

5.000,-

8.

9.

10.

Staroměští šohajíci, spolek
.
,

0,-

Nadační fond Sportovní agentura Slovácko Den pohybu pro zdraví
,
,
–
Podpora rané péče
Diakonie ČCE - středisko CESTA
.

5.000,-

0,-

,
.
FENIX Kunovice – Modelářský klub

11.
Pionýr, z.s. pionýrská skupina Kunovice
,

12.

Za sklem, o.s.

13.

Slovácké léto 2019

,

Světový pohár Polsko 16. - 18. 8.2019,
světový pohár a mistrovství světa
Slovensko 24.-29.8.2019, příprava na
mistrovství světa 2019
Letní pionýrský tábor "Vojtkova Louka" a
"Podhradní Lhota". 14-denní tábor pro
děti od 8 do 15 let, pořádaný ve dvou
turnusech. Kapacita 1 turnusu je cca 40
dětí.
Provoz sociálních služeb pro osoby s
poruchou autistického spektra

6.000,-

17.000,-

0,

schvaluje
poskytnutí příspěvků města Kunovice v kompetenci zastupitelstva města na II.
pololetí 2019 takto:

Poř. č.

Adresa žadatele

Účel žádosti

Kč

14.

Modelářský kroužek Blaník Kunovice z.s.
,

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku

5.000,-

15.

LMK Blaník Uh. Hradiště
,

Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorosku, výuka a
materiální zabezpečení 3D tiskové
technologie
Setkání sokolů na Javořině

5.000,-

Tělocvičná jednota Sokol Kunovice

8.000,-

16.
SBTS Aircraft Kunovice p.s.
.
,

Příprava mladých členů SBTS na
střelecké soutěže SBTS ČR

Tenisový klub Kunovice z. s.
.
,

Memoriál Ing. Jiřího Vařechy – sedmý
ročník tenisového turnaje ve čtyřhře,
dříve O Pohár starosty města Kunovice

19.

Radioklub Kunovice, z.s.
,

Workschopy Základy programování
Arduino a Základy programování
ESP8266

20.

ST AMON Kunovice z.s. (stolní tenis)
,
,

Zakoupení 1 ks stolu na stoní tenis

17.

18.

8.000,-

5.000,-

4.000,-

5.000,-

21.

22.

BC Lokomotiva Kunovice – oddíl
Badminonová tour pro děti YONEX KIDS
badmintonu, Lokomotiva Uherský Ostroh TOUR 2019/2020
.
,
.
,
,
.
BC Lokomotiva Kunovice – oddíl
YONEX BADMINTON OPEN 2019/2020
badmintonu, Lokomotiva Uherský Ostroh
.
,
.
,
,
.

5.000,-

5.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Kunovice a jednotlivými žadateli,
kterým zastupitelstvo města schválilo příspěvek
88/V./2019

bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, se stavem ke dni
19.08.2019

89/V./2019

schvaluje
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2020–2024 ve variantě B

90/V./2019

schvaluje
bezúplatný převod zemědělských pozemků p. č. 3299/814 a p. č. 3299/815 v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště, které vznikly oddělením dle GP č. 2539-12/2017 z p. č.
3299/140 a p. č. 3299/148 podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města
Kunovice

91/V./2019

bere na vědomí
žádost historicko-etnografické komise města Kunovice o koupi domu čp. 678
v Kunovicích
bere na vědomí
záměr města na převod pozemku p. č. 1320 o výměře 473 m2 jehož součástí je dům č.
p. 678 z vlastnictví
,
,
do vlastnictví města
Kunovice
ukládá
radě města nechat zpracovat znalecký posudek na pozemek p. č. 1320 o výměře 473
m2 jehož součástí je dům č. p. 678 v k. ú. Kunovice a dále jednat s vlastníkem domu o
kupní ceně
T: 31.12.2019
Odp.: starosta města

92/V./2019

bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019
ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města
příspěvkových organizací zřízených městem
T: 30.11.2019

93/V./2019

provést

kontrolu

hospodaření

u

schvaluje
nabytí pozemku p. č. 3298/5 a p. č. 3299/447 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
,
,
do vlastnictví města Kunovice
2
za sjednanou kupní cenu 320,- Kč/m

94/V./2019

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice
a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem na pozemky p. č. 446/1
a 499 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „přeložka NTL plynovodní přípojky pro
stavbu RD, č. stavby: 8800092790, včetně součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů pro
, s tím, že pro vydání kolaudačního
souhlasu je třeba doložit oprávněným geodetem hloubku uložení vedení dle
požadavku města

95/V./2019

schvaluje
Smlouvu č. 1030037366/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
na pozemek p. č. 1710/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci Kunovice, Uved
Company, příp. NN – spočívající v umístění distribuční soustavy – sloup NN, (kabel
NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

96/V./2019

ruší
usnesení č. 79/IV./2019 IV. zasedání zastupitelstva města Kunovice ze dne 20. června
2019 ve znění:
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 akce „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.
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 akce „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 příslušného ministerstva o poskytnutí
dotace na realizaci akce „Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana města“
Povodím Moravy, s. p.

97/V./2019

bere na vědomí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření
mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2018 – vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji
23 876,72 Kč a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 409 489, 05 Kč
bere na vědomí
ve smyslu § 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, účetní závěrku mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2018
bere na vědomí
ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, účetní výsledek hospodaření mikroregionu Dolní
Poolšaví za rok 2018 – zisk ve výši 89 297,84 Kč a jeho zaúčtování na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období
bere na vědomí
zprávu o činnosti mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí za rok 2018
98/V./2019

bere na vědomí
žádost zapsaného spolku Snails Kunovice o poskytnutí spoluúčasti při rekonstrukci
sportovního areálu Snails Kunovice
schvaluje
finanční příspěvek zapsanému spolku Snails Kunovice ve výši 1.500.000,- Kč na
poskytnutí spoluúčasti při rekonstrukci sportovního areálu Snails Kunovice za
podmínky získání dotace od MŠMT na tuto akci

99/V./2019

bere na vědomí
informaci o vývoji portfolia v investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s.,
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 25677888
schvaluje
prodej podílových listů ČSOB Private Banking Largo na spoluúčast města na
protipovodňová opatření a uložení volných finančních prostředků na termínovaný
vklad
zmocňuje
starostu města k podpisu Žádosti o prodeji portfolia 11 795 931 kusů podílových listů
ve fondu ČSOB Private Banking Largo CZ0008474590 a uložení obdržených finančních
prostředků na termínovaný vklad u investiční společnosti ČSOB Asset Management,
a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 25677888 na spolufinancování
protipovodňových opatření

100/V./2019

schvaluje
změnu stanov Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště

101/V./2019

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě 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 změnu investora stavebního
objektu SO 01 – kanalizace – 1. část včetně změny výše finanční spoluúčasti žadatele
a dále převod práv a povinností z vydaného vodoprávního povolení na akci
„Kunovice – dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky – II. etapa – I. část (stavební
povolení č.j. MUUH_SŽP/33501/2019/KanR ze dne 18.6.2019)

102/V./2019

schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 118 451,68 tis. Kč, výdaje 152 949,95 tis. Kč, financování 34 498,27 tis.
Kč

103/V./2019

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem ke stavbě
přeložky plynárenského zařízení "Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola"

........................................
starosta města
Datum vyhotovení: 12.09.2019

........................................
místostarostka města

........................................
místostarostka města

