USNESENÍ
z X. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 20. srpna 2020
v zasedací místnosti MěÚ Kunovice
Zastupitelstvo města:
189/X./2020

schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od IX. zasedání zastupitelstva města dne 20.
května 2020

190/X./2020

bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 6. 2020

191/X./2020

bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 22. červenci 2020
schvaluje
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a pořízení nové technologie kuchyně MŠ
Mládežnická a její spolufinancování z rozpočtu města Kunovice

192/X./2020

bere na vědomí
poskytnutí příspěvků města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2020 takto:

Poř. č.

Adresa žadatele
dp Lukostřelba Zlín

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Osvoboditelů

76 01 Zlín
Dětské centrum Zlín, p.o.

Účel žádosti
Nákup terčovic

5.000,-

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc

Burešov
Moravští zemští páni, z.s.
, zemský rada
Na Bělince
686 04 Kunovice
Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice,
, předseda
Pekařská
, 686 04 Kunovice
PAHOP, zdravotní ústav paliativní a
hospicové péče
Mariánské nám. 78, 686 01 Uh. Hradiště
Pionýr, z.s. pionýrská skupina Kunovice
Na Samotě 1242
686 04 Kunovice

Kč

0,-

Divadelní představení
4.000,-

Na provoz a rozvoj místního spolku
poštovních holubů Kunovice
5.000,-

Pořízení lineárního dávkovače morfia
0,-

Letní pionýrský tábor pro děti od 8 do 15
let

18.000,-

schvaluje
poskytnutí příspěvků města Kunovice v kompetenci zastupitelstva města na II.
pololetí 2020 takto:

Poř.č.

Adresa žadatele
Tenisový klub Kunovice z.s.

7.

Účel žádosti

Kč

Memoriál Ing. Jiřího Vařechy
5.000,-

V Hliníku

, 686 04 Kunovice

8.

9.

10.

11.
12.

Modelářský kroužek Blaník Kunovice z.s.
, Panská
686 04 Kunovice

Příspěvek na materiální podporu
modelářského kroužku

LMK Blaník Uh. Hradiště

Příspěvek na dopravu, na modelářské
závody žactva a dorosku, výuka a
materiální zabezpečení 3D tiskové
technologie
Slovácká školní liga softballu

Panská
686 04 Kunovice
Snails Kunovice
, předseda
Panská , 686 04 Kunovice
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu,
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu
,

5.000,-

5.000,-

13.000,-

YONEX Badminton Open 2019/2020
,

5.000,-

Badmintonové turnaje pro děti YONEX
KIDS

10.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Kunovice a jednotlivými žadateli,
kterým zastupitelstvo města schválilo příspěvek
193/X./2020

bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od VII. zasedání zastupitelstva
města dne 12. prosince 2019

194/X./2020

souhlasí
se zařazením svého správního území do působnosti Místní akční skupiny Horňácko
a Ostrožsko z.s. na období 2021–2027

195/X./2020

schvaluje
bezúplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku p. č. 3000/3 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště, obec Kunovice z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Kunovice,
včetně souhlasu obce s podmínkami uvedenými v čl. IV smlouvy
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/BUH/1644/2020-BUHM mezi ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 a městem Kunovice,
nám. Svobody 361, Kunovice

196/X./2020

schvaluje
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

197/X./2020

schvaluje
Smlouvu č. 1030054988/001 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,
, p. č.
3249/57, kabel. smyčka NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (kabel NN),
za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

198/X./2020

schvaluje
nabytí podílu 1/20 pozemku p. č. 750/9 a 754/2 v ul. V Hliníku, Kunovice v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Sokolovská
, UH –
2
Mařatice do vlastnictví města Kunovice, za sjednanou kupní cenu 227,- Kč/m
schvaluje
nabytí podílu 2/20 pozemku p. č. 750/9 a 754/2 v ul. V Hliníku, Kunovice v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Jižní II
, Záběhlice, 141
00 Praha 4 do vlastnictví města Kunovice, za sjednanou kupní cenu 227,- Kč/m2,
nabytí podílu 2/20 pozemku p. č. 750/9 a 754/2 v ul. V Hliníku, Kunovice v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Lužická
,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, za sjednanou kupní cenu 227,- Kč/m2
schvaluje
nabytí darem podílu 1/40 pozemku p. č. 750/9 a 754/2 v ul. V Hliníku, Kunovice v k. ú.
Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Na Rynku
,
Kunovice do vlastnictví města Kunovice a za dar děkuje

199/X./2020

schvaluje
nabytí pozemků p. č. 2942/33, 2943/14, 2942/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 71.062,- Kč dle znaleckého posudku č.
594/2020/21 znalce
s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady
s převodem spojené
schvaluje
nabytí pozemků p. č. 2943/8, 2943/16, 2943/17, 2944/62, 3971/9, k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště z vlastnictví LION CAR s.r.o. třída Vítězství 852, Kunovice do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou kupní cenu 21.935,- Kč dle znaleckého posudku č.
594/2020/21 znalce
s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady
s převodem spojené
schvaluje
nabytí pozemků p. č. 3971/10 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Lůčka
, Ostrožské Předměstí, Uh. Ostroh podíl ½ a
,
Tyršova
, Veselí nad Moravou podíl ½ do vlastnictví města Kunovice za sjednanou
kupní cenu 928,- Kč dle znaleckého posudku č. 594/2020/21 znalce
s tím, že město Kunovice uhradí veškeré náklady s převodem spojené

200/X./2020

schvaluje
vyřazení DHM – osobního automobilu ELANTRA 1,6 Dynamic z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí

201/X./2020

schvaluje
Smlouvu č. 1030059813/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
na pozemku p. č. 1820 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
,
kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (kabel NN, pilíř na pozemku,
uzemnění), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

202/X./2020

nepřijalo usnesení
o zřízení organizační složky KUTES, org. složka, Kunovice,

nepřijalo usnesení
o schválení a vydání zřizovací listiny organizační složky KUTES, org. složka, Kunovice
203/X./2020

schvaluje
nový název stávající organizační složky Městská knihovna Kunovice, a to Knihovna
Fanka Jilíka, org. složka, Kunovice s účinností od 1. září 2020,
schvaluje a vydává
novou zřizovací listinu organizační složky Knihovna Fanka Jilíka, org. složka, Kunovice

204/X./2020

bere na vědomí
nabídku firmy Viagem servisní, s.r.o. na odprodej pozemků p. č. 1612/9, 1613/2
a 3299/22 v ulici V Úzkých, Kunovice
schvaluje
nabytí nemovité věci – pozemků p. č. 1612/9, 1613/2 a 3299/22 z vlastnictví Viagem
servisní, s.r.o., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha – Karlín do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 389.781,- Kč

205/X./2020

schvaluje
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2021–2025

206/X./2020

schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2020 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 130 419,02 tis. Kč, výdaje 205 680,24 tis. Kč, financování 75 261,22 tis.
Kč

207/X./2020

schvaluje
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi městem Kunovice,
, Na Samotě
, Kunovice a Povodím
Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, Veveří, Brno

208/X./2020

schvaluje
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Kunovice na léta 2015–2020

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

Datum vyhotovení: 20.08.2020

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

