USNESENÍ
z IX. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. května 2020
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
159/IX./2020

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VIII. zasedání zastupitelstva města dne 20.
února 2020

160/IX./2020

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 3. 2020

161/IX./2020

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 27. dubnu 2020

162/IX./2020

souhlasí
ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, odst. 7, písmeno a) s celoročním hospodaření města
Kunovice za rok 2019, 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 2019 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji 19 311 648,44 Kč
a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 24 341 638,65 Kč

163/IX./2020

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 2019
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 2019 –
zisk po zdanění ve výši 34 172 474,94 Kč a jeho rozdělení – přidělení a zaúčtování na
účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období

164/IX./2020

bere na vědomí
účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2019
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2019 ve výši 154.510,89 Kč následovně:
154.510,89 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 2019

165/IX./2020

bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření Městského informačního centra za rok 2019 a zprávu
o připravenosti Městského informačního centra na sezónu 2020

166/IX./2020

schvaluje
kulturní, sportovní a společenské akce města na 2. pololetí 2020 a jejich zajištění

167/IX./2020

bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019

168/IX./2020

schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 3299/817 o výměře 495 m2 za sjednanou kupní
cenu 350,- Kč/m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
.
, Veselí
nad Moravou,
a
.
, Osvětimany , do vlastnictví
města Kunovice

169/IX./2020

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

170/IX./2020

bere na vědomí
informaci odboru investic a územního plánování o průběhu akce Protipovodňová
opatření na řece Olšavě

171/IX./2020

bere na vědomí
žádost paní
výstavby chodníku

, V Úzkých

, 686 04 Kunovice o spolufinancování

vyzývá
paní
, V Úzkých
, 686 04 Kunovice k předložení návrhu smlouvy
o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů řešící způsob zajištění jednotlivých
fází výstavby chodníku a úpravy veřejného prostranství s ohledem na předpokládaný
časový harmonogram výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 2081/1 v k.ú.
Kunovice u Uherského Hradiště a financování jednotlivých fází výstavby mezi
žadatelkou a městem Kunovice. Je nutno dodržet požadavky odboru investic a
územního plánování Městského úřadu Kunovice k plánované stavbě rodinného domu
žadatelky
pověřuje
Radu města Kunovice schválením Smlouvy o právu provést stavbu a spolufinancování
nákladů řešící způsob zajištění jednotlivých fází výstavby chodníku a úpravy veřejného
prostranství s ohledem na předpokládaný časový harmonogram výstavby rodinného
domu na pozemku p. č. 2081/1 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a financování
jednotlivých fází výstavby mezi žadatelkou a městem Kunovice
172/IX./2020

schvaluje
prominutí nájmu
, Potočná
, Kunovice za období od 15. 3. 2020
do 15. 5. 2020 z důvodu nařízení uzavření provozovny restaurace v Panském Dvoře,
Panská 25, Kunovice

173/IX./2020

schvaluje
prominutí nájmu SNOTY, s. r. o., Panská 25, Kunovice za období za období od 15. 3.
2020 do 15. 5. 2020

174/IX./2020

schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice
a GasNet, s.r.o. zastoupenou GridServices,s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno
na pozemek p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „přeložka plynárenského
zařízení Pavlína Šáchová“

175/IX./2020

bere na vědomí
nové termíny konání RM a Plán práce RM do konce roku 2020,
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM do konce roku 2020

176/IX./2020

bere na vědomí
žádosti zapsaných spolků o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice
pro rok 2020

Zapsaný spolek
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Handrlák z.s.
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub KunoviceSAK
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
ST AMON Kunovice- st. tenis
Moravští zemští páni
Klub vojenských veteránů
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
Letecké muzeum v Kunovicích
pobočka SAK
Naděje Otrokovice
LMK Blaník Uh. Hradiště
MK Blaník Kunovice
Taneční centrum LAYLA
FS Lintava
Dp Lukostřelba
Sociální služby UH - Bělinka
Sociální služby UH - Bělinka

Požadavek v Kč

Návrh RM v Kč

30.000,600.000,50.000,60.000,800.000,150.000,860.000,200.000,250.000,95.000,50.000,50.000,230.000,155.000,35.000,28.000,160.000,12.000,5.000,50.000,118.000,250.000,-

15.000,200.000,30.000,30.000,300.000,50.000,450.000,90.000,25.000,45.000,20.000,25.000,65.000,10.000,30.000,15.000,75.000,6.000,5.000,25.000,15.000,150.000,-

61.400,30.000,30.000,80.000,150.000,25.000,10.000,20.000,-

5.000,10.000,10.000,30.000,25.000,10.000,5.000,5.000,-

Centrum pro dětský sluch
T-Gym
Staroměští šohajíci
Dětské centrum Zlín
Jízda králů Kunovice
Celkem

6.000,40.000,15.000,170.016,50.000,-

0,20.000,0,0,20.000,-

4.925.416,-

1.816.000,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2020
takto:
Zapsaný spolek
Kunovské centrum mládeže
SHK Kunovice
Občanské sdružení Kunovjan
TJ Sokol Kunovice
Snails Kunovice
Handrlák z.s.
Fotbal Kunovice, o.s.
Tenisový klub Kunovice
Slovácký aeroklub KunoviceSAK
Orel jednota Kunovice
Šachový oddíl Kunovice
Svaz tělesně postižených
BC Lokomotiva Kunovice
Radioklub Kunovice
Sportovní střelecký klub
Moravský ryb. svaz Kunovice
ST AMON Kunovice- st. tenis
Moravští zemští páni
Klub vojenských veteránů
Spolek Mužský sbor z Kunovic
LMK Blaník p.s. Kunovice
Letecké muzeum v Kunovicích
pobočka SAK
Naděje Otrokovice
LMK Blaník Uh. Hradiště
MK Blaník Kunovice
Taneční centrum LAYLA
FS Lintava
Dp Lukostřelba
Sociální služby UH - Bělinka
Sociální služby UH - Bělinka
Centrum pro dětský sluch
T-Gym

ZM v Kč

15.000,200.000,30.000,30.000,300.000,50.000,450.000,90.000,25.000,45.000,20.000,25.000,65.000,10.000,30.000,15.000,75.000,6.000,5.000,25.000,15.000,150.000,5.000,10.000,10.000,30.000,25.000,10.000,5.000,5.000,0,20.000,-

Staroměští šohajíci
Dětské centrum Zlín
Jízda králů Kunovice
Celkem

0,0,20.000,1.816.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro
rok 2020
177/IX./2020

schvaluje
prominutí nájmu za prostory šaten, sociálních zařízení a přístavku sportovní haly
společnosti HIMAREX spol. s r.o., Na Rynku 887, Kunovice za období od 16. 3. – 31. 5.
2020

178/IX./2020

schvaluje
prominutí nájmu
, Na Rybníku
360 za období od 13. 3. – do 26. 4. 2020

, Kunovice za budovu čp.

179/IX./2020

schvaluje
Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci stavby silnice I/50
Kunovice zkapacitnění mimoúrovňového křížení I/50 s I/55 a související dopravní
infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice

180/IX./2020

schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 126 529,04 tis. Kč, výdaje 201 790,25 tis. Kč, financování 75 261,21 tis.
Kč

181/IX./2020

schvaluje
Smlouvu č. 1030056237/001 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. 1255/1, 1255/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
, kabel. smyčka NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (kabel NN),
za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

182/IX./2020

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 99021821700 mezi Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33/969, Praha 1, IČ 45317054 a městem Kunovice týkající se
prodloužení termínu čerpání úvěru do 31. 12. 2020

........................................
starosta města
Datum vyhotovení: 20.05.2020

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

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

