USNESENÍ
z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. únor 2020
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
143/VIII./2020 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VII. zasedání zastupitelstva města dne 12.
prosince 2019
144/VIII./2020 bere na vědomí
poskytnutí příspěvků města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2020 takto:

Poř.č.
1.

2.

3.

Adresa žadatele
ST AMON Kunovice z.s. (stolní tenis)
, Panská 9
686 04 Kunovice
Moravští zemští páni, z.s.
, zemský rada
686 04 Kunovice
Modelářský kroužek Blaník Kunovice z.s.
, Panská 9
686 04 Kunovice
LMK Blaník Uh. Hradiště

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Panská 9
686 04 Kunovice
Sdružení házenkářských klubů SHK
Kunovice, z.s.,
, předseda
Panská 9, 686 04 Kunovice
Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice,
, předseda
Pekařská 1621, 686 04 Kunovice
Šachový oddíl Kunovice, z.s.,
Pavel Růčka
Za Stodolami 1490, 686 04 Kunovice
BC Lokomotiva Kunovice – oddíl
badmintonu,
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
, vedoucí badmint.
Oddílu,
Sadová 979, 686 05 Uherské Hradiště
SMČR FENIX Kunovice p.s.

Účel žádosti

Kč

Zakoupení 1 ks robotu na stolní tenis
4.000,-

Divadelní představení
5.000,-

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku
Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorostu, výuka a
materiální zabezpečení 3D tiskové
technologie
ITS CUP 2020

4.000,-

5.000,-

13.000,-

Na provoz a rozvoj místního spolku
poštovních holubů Kunovice
3.000,-

Závěrečné soustředění 1. ligy dorostu
mládeže

4.000,-

Badmintonové turnaje pro děti YONEX
KIDS
18.000,-

Mistrovství Evropy leteckých modelářů
Makedomie – na stavbu nového modelu

3.000,-

SMČR FENIX Kunovice p.s.
Jaromír Orel
Novoveská 170, 686 04 Kunovice

Mistrovství Evropy leteckých modelářů
Rumunsko – na stavbu nového modelu

3.000,-

SBTS Aircraft Kunovice p.s.

Sportovní soutěže pro mladé členy SBTS
Kunovice a neorganizovanou mládež

5.000,-

, 686 04 Kunovice

, 686 04 Kunovice

145/VIII./2020 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 3. únoru 2020
ruší
usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. června 2019
číslo 78/IV./2019 ve znění:
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
a dále
schvaluje
upravenou Smlouvu o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů č. 19/VIII/2020
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/VIII/2020 mezi městem Kunovice a vlastníky dotčených pozemků
146/VIII./2020 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto
usnesení
schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města, jak bylo
předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení
147/VIII./2020 schvaluje
Smlouvu č. 1030055319/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
na pozemek p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
,
315/335, kabel. smyčka NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (kabel NN),
za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy
148/VIII./2020 schvaluje
Smlouvu č. 1040016323/002 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. 1604/37, 1604/39 a 1604/54 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice,
, Na Samotě
, kabel NN“
149/VIII./2020 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 2516/2 o výměře 179 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů

, V Humnech

, Kunovice za sjednanou kupní cenu 268.500,- Kč, vč.

DPH
schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 2514/5 o výměře 213 m2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví manželů
, V Humnech
,
Kunovice do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 268.500,- Kč
schvaluje
převod nemovité věci pozemku p. č. 2516/3 o výměře 31 m 2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
, Potočná
,
Kunovice za sjednanou kupní cenu 37.228,- Kč
schvaluje
nabytí nemovité věci pozemků p. č. 2515/4 o výměře 117 m 2 a p. č. 2515/5 o výměře
47 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Potočná ,
Kunovice do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 37.228,- Kč
150/VIII./2020 schvaluje
Smlouvu č. 1030055261/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na
pozemek p. č. 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, ŘSD, p. č.
2942/25, kabel NN“
151/VIII./2020 schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 271 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví
, Olšavní
, 68604 Kunovice do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní
cenu 1500,- Kč/m2
152/VIII./2020 bere na vědomí
nabídku
, Na Karmaku čp.
, Kunovice, na odprodej nemovité
věci - pozemku p. č. 315/319 o výměře 709 m2 za sjednanou kupní cenu 1.162,- Kč/m2
v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 315/319 o výměře 709 m2 za sjednanou kupní
cenu 1.162,- Kč/m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Na
Karmaku čp.
, Kunovice do vlastnictví města Kunovice
153/VIII./2020 schvaluje
bezúplatný převod na nabytí pozemku p. č. 3000/3 v k. ú. Kunovice u Uherského
Hradiště (pozemky se nachází v ul. Na Drahách) z vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kunovice
154/VIII./2020 neschvaluje
Smlouvu č. 1030045845/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 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. 3640/427, v k.ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci „Kunovice,
, DTS, kabel NN“, pro kabelové vedení VN,
telekomunikační síť, podpěrný bod, uzemnění, neboť trvá na zasíťování lokality
komplexně, tj. včetně trafostanice

155/VIII./2020 ruší
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2003 Požární řád města Kunovice
ze dne 24. 4. 2003,
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 1/2020 Požární řád města Kunovice ze
dne 20. 2. 2020
156/VIII./2020 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2020 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 136 191,56 tis. Kč, výdaje 211 452,77 tis. Kč, financování 75 261,21 tis.
Kč
157/VIII./2020 schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 99021824477 mezi Komerční bankou,
a. s., Praha1, Na Příkopě 33/969, IČ 45317054 a městem Kunovice týkající se
prodloužení termínu čerpání úvěru
158/VIII./2020 schvaluje
opravu v části usnesení č. 125/VII./2019 ve znění: „závazným ukazatelem rozpočtu na
rok 2019“, které se nahrazuje novým zněním: „závazným ukazatelem rozpočtu na rok
2020“

........................................
starosta města

Datum vyhotovení: 20.02.2020

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

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

