USNESENÍ
z VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 12. prosince 2019
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice

Zastupitelstvo města:
121/VII./2019 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI. zasedání zastupitelstva města
dne 24. října 2019
122/VII./2019 bere na vědomí termíny konání RM a Plán práce RM na rok 2020,
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na rok 2020
123/VII./2019 bere na vědomí vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 10. 2019
124/VII./2019 bere na vědomí zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice
k 17.listopadu 2019
schvaluje
umístění čtyř pamětních desek ve vztahu k první světové válce na fasádě průčelí
objektu bývalé staré školy čp. 362
125/VII./2019 schvaluje schodkový rozpočet města Kunovice na rok 2020 takto: příjmy 136 191,56
tis. Kč, výdaje 161 886,56 tis. Kč, financování 25 695,00 tis. Kč, s tím, že odbor finanční
upraví schválený rozpočet o závazné vztahy s Krajským úřadem Zlínského kraje a se
státní rozpočtem na položce 4412 ve vztahu k položce 1211, závazným ukazatelem
rozpočtu na rok 2019 jsou na straně rozpočtových příjmů položky a na straně
rozpočtových výdajů paragrafy
126/VII./2019 bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu plnění Programu rozvoje města pro období
2018-2022
127/VII./2019 schvaluje kulturní, sportovní a společenské akce na 1. pololetí 2020 a jejich zajištění
128/VII./2019 bere na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od IV. zasedání
Zastupitelstva města Kunovice dne 20. června 2019
129/VII./2019 bere na vědomí zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku
obcí za rok 2019
130/VII./2019 bere na vědomí
Zprávu o činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
131/VII./2019 bere na vědomí znalecký posudek o ceně obvyklé na nemovitou věc RD čp. 678 na
pozemku p. č. 1320

schvaluje nabytí nemovité věci – pozemku p. č.1320 o výměře 473 m², jehož součástí
je rodinný dům čp. 678 za kupní cenu 2,5 mil. Kč z vlastnictví
do vlastnictví města Kunovice z důvodu vlastnictví sousedního
objektu muzea a možnosti rozšíření muzea v budoucnosti či dalšího funkčního využití
pro potřeby města Kunovice
132/VII./2019 odročuje rozhodnutí o pojmenování nově vznikající ulice v lokalitě Na
Karmaku
133/VII./2019 ruší obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 3/2015 O místních poplatcích ze dne
10. 12. 2015
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 2/2019 O místních poplatcích ze dne
12. 12. 2019
134/VII./2019 ruší obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2018 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice ze dne 13. 12. 2018
vydává obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 3/2019 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Kunovice ze dne 12. 12. 2019
135/VII./2019 neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o., Domov pro
osoby se zdravotním postižením Kunovice, Cihlářská 526 jako součást vícezdrojového
financování tohoto zařízení
schvaluje poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Sociálním službám Uherské
Hradiště, p. o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Cihlářská 526 ve
výši 10.000,- Kč
136/VII./2019 schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2019 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 124 979,53 tis. Kč, výdaje 159 477,8 tis. Kč, financování 34 498,27 tis.
Kč
zmocňuje radu města Kunovice na období prosinec 2019 přijímat rozpočtová opatření
v neomezeném rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2019 nebudou
překročeny, v případě přijetí dotace budou tyto příjmy použity ke krytí výdajů
souvisejících s akcemi, na které byly tyto výdaje použity nebo na převod do rezervy
137/VII./2019 ruší obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kunovice ze dne 20. 6.
2013
vydává obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 4/2019 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 12. 12. 2019

138/VII./2019 bere na vědomí informaci o průběhu soudního sporu s Římskokatolickou farností
Kunovice
ukládá
starostovi města dále jednat s Římskokatolickou farností Kunovice ve věci dosažení
soudního smíru
139/VII./2019 bere na vědomí informace o vzniku škody, průběhu opravy a návrhu o způsobu
vypořádání vzniklé škody na služebním vozidle Škoda Octavia RZ 3SY 5170,
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání
140/VII./2019 ruší usnesení č. 96/V./2019 V. zasedání zastupitelstva města Kunovice ze dne 12.září
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 příslušného ministerstva o poskytnutí
dotace na realizaci akce „Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana města“ Povodím
Moravy, s. p.
schvaluje
aktualizovanou 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 o poskytnutí dotace na realizaci akce „Olšava, Kunovice protipovodňová ochrana města“ Povodím Moravy, s. p.
141/VII./2019 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou
dopravou na vybraných linkách mezi Zlínským krajem, městem Uherské Hradiště,
městem Staré Město a městem Kunovice
142/VII./2019 zveřejňuje záměr na rekonstrukci a dostavbu softballového areálu – II. etapa na
pozemcích města p. č. 754/1, 754/3, 750/10, 750/11 a podílu o velikosti ¾ k pozemkům
p. č. 753/1, 754/5 a 753/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

uděluje souhlas
v souladu s § 184a Stavebního zákona se stavbou „Rekonstrukce a dostavba
softballového areálu – II. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované ARCHICO,
Zelené náměstí 1291, Uh. Hradiště z 10/2019, zakázka 3737 na akci „Rekonstrukce a
dostavba softballového areálu – II. etapa“ za podmínky uzavření smlouvy opravňující
stavebníka stavbu realizovat na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 754/1, 754/3,
750/10 a 750/11 a spoluvlastnictví města o velikosti podílu ¾ k pozemkům p. č. 753/1,
754/5 a 753/7 do 30. 4. 2020. Bez uzavření smlouvy nelze zahájit stavbu
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