USNESENÍ
z VI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 24. října 2019
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
104/VI./2019 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od V. zasedání zastupitelstva města dne 12.
září 2019
105/VI./2019 bere na vědomí
návrh rozpočtu města Kunovice na rok 2020
106/VI./2019 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 8. 2019
107/VI./2019 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 7. říjnu 2019
bere na vědomí
návrh plánu prioritních investičních akcí na období 2020-2022
schvaluje
mimo uzavřené závazky vyplývající z plánovacích a jiných smluv na výstavbu dopravní
a technické infrastruktury, jako prioritní akce města na období 2020–2022 s ohledem
na finanční možnosti města následující:
Stěžejní prioritní akce:
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Stará škola
Silnice I/55 Kunovice, průtah – dopravně-bezpečnostní opatření
Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města
Prioritní akce:
Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta
Rekonstrukce ležaté kanalizace a kuchyně MŠ Mládežnická
Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ U Pálenice
Propojovací chodník ul. V Grni – Olšavní
Rekonstrukce ul. Úvoz
Rekonstrukce náměstí Svobody
Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ulici Obecní
Rozšíření MK V Humnech (od ul. Mládežnická)
Rekonstrukci kotelny budovy čp. 361
Opatření vedoucí ke snížení rizika před záplavami přívalovými dešti – retence v území
Přeložka silnice I/55
108/VI./2019 bere na vědomí
žádost zapsaného spolku Fotbal Kunovice o poskytnutí finanční spoluúčasti na
rekonstrukci fotbalového stadionu-umělé trávy
schvaluje
finanční příspěvek zapsanému spolku Fotbal Kunovice ve výši 3.732.241,- Kč na
poskytnutí spoluúčasti při rekonstrukci fotbalového stadionu-umělé trávy za
podmínky získání dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tuto akci

109/VI./2019 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mateřské školy Mládežnická za školní rok 2018/2019, Výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 ZŠ Kunovice, Červená Cesta 853 a
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620
110/VI./2019 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2408/33 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
za sjednanou kupní cenu 1.500,- Kč/m2 včetně DPH
schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 2516 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
,
do vlastnictví města Kunovice
za sjednanou kupní cenu 900.123,- Kč
111/VI./2019 schvaluje
návrh na umístění pamětní desky k uctění památky kunovského rodáka generála
Miroslava Tomáše Miklíka na objektu staré školy, nám. Svobody 362, Kunovice,
bere na vědomí
informaci o stavu pamětních desek, které byly do července 2019 umístěny na objektu
staré školy, nám. Svobody 362, Kunovice, a návrhy na jejich opětovnou instalaci
112/VI./2019 schvaluje
nabytí nemovitých věcí – pozemků p. č. 3849/134, 3849/124, 3849/116, 1660/6,
1660/4 a 1660/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
.
,
,
,
a
,
,
,
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu dle
znaleckého posudku v celkové výši 101.200,- Kč
113/VI./2019 schvaluje
zvýšení finančního příspěvku o 10.000,- Kč Charitě Uherské Hradiště, Velehradská
třída 247 na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 ve
výši 110.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
114/VI./2019 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 223/7 o výměře 3 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
.
,
,
za sjednanou kupní cenu 1500,- Kč/m2 včetně DPH s tím, že
úhradu nákladů s převodem spojených zaplatí město Kunovice
schvaluje
nabytí nemovitých věcí – pozemků p. č. 223/5 o výměře 9 m2 a p. č. 223/6 o výměře 2
m2 z vlastnictví
.
,
,
do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1500,- Kč/m2
115/VI./2019 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2505/25 o výměře 14 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů
a
,
,
za sjednanou kupní cenu 279,- Kč/m2 vč DPH
s tím, že úhradu nákladů s převodem spojených zaplatí město Kunovice

schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 2438/3 o výměře 14 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví
a
,
,
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 279,- Kč/m2
116/VI./2019 schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku podíl 1/6 p. č. 3298/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
,
,
,
do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 21.414,- Kč
117/VI./2019 schvaluje
odprodej kovového odpadu vzniklého při demontáži zábradlí u řeky Olšavy
v Kunovicích a demolici silničního mostu mezi ulicí Na Řádku a Olšavní během
realizace stavby „Olšava, Kunovice, protipovodňová ochrana města“
schvaluje
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – zábradlí u řeky Olšavy a most Na Řádku
z majetku města Kunovice
118/VI./2019 schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2020 na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH města Kunovice kategorie JPO II včetně
zabezpečení finanční spoluúčasti města Kunovice minimálně ve výši 50 % z celkové
částky dotace
119/VI./2019 schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvatel, podprogram Podpora obnovy sportovní
infrastruktury pro rok 2020 na projekt s pracovním názvem „Rekonstrukce
sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“
schvaluje
zabezpečení vlastních finančních prostředků města Kunovice v případě schválení
dotace v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury, případně obdobného dotačního titulu na projekt „Rekonstrukce
sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ a souhlasí se zajištěním vlastních
nutných finančních prostředků na dofinancování projektu s názvem „Rekonstrukce
sportovního areálu ZŠ U Pálenice, Kunovice“ ve výši minimálně 40% z celkových
uznatelných oprávněných nákladů a neuznatelných nákladů na výše uvedenou akci
120/VI./2019 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 121 796,43, tis. Kč, výdaje 156 294,70 tis. Kč, financování 34 498,27
tis. Kč
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