USNESENÍ
z XII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 10. prosince 2020
v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice
Zastupitelstvo města:
233/XII./2020 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XI. zasedání zastupitelstva města dne
22. října 2020
234/XII./2020 bere na vědomí
termíny konání RM a Plán práce RM na rok 2021
schvaluje
termíny konání ZM a Plán práce ZM na rok 2021
235/XII./2020 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31.10.2020
236/XII./2020 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 16. listopadu 2020
237/XII./2020 schvaluje
schodkový rozpočet města Kunovice na rok 2021 takto: příjmy 99 405 tis. Kč, výdaje
110 100 tis. Kč, financování 10 695,00 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 2021 jsou na straně rozpočtových příjmů položky a na straně
rozpočtových výdajů paragrafy
238/XII./2020 bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu plnění Programu rozvoje města v roce 2018-2022
239/XII./2020 bere na vědomí
návrh kulturních, sportovních a společenských akcí na 1. pololetí 2021 a jejich
zajištění
neschvaluje
pořádání XXIV. plesu města v roce 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
240/XII./2020 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mateřské školy, Kunovice, Mládežnická 1321, příspěvková
organizace za školní rok 2019/2020, Výroční zprávu o činnosti Základní školy
Kunovice, Červená Cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace za
školní rok 2019/2020 a Výroční zprávu o činnosti Základní školy Kunovice, U Pálenice
1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace za školní rok 2019/2020
241/XII./2020 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od X. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice dne 20. srpna 2020
242/XII./2020 bere na vědomí
zprávu o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí za rok 2020

243/XII./2020 bere na vědomí
Zprávu o činnosti MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
244/XII./2020 ruší
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 3/2019 ze dne 12. 12. 2019 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice,
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Kunovice č. 2/2020 ze dne 10. 12. 2020 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice
245/XII./2020 schvaluje
nabytí pozemku p. č. 274/5 o výměře 20 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví
, Na Karmaku
, Kunovice do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 1000,- Kč/m2
246/XII./2020 schvaluje
převod nemovité věci – pozemku p. č. 1054/1 a 1054/2 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
,
Cihlářská
, Kunovice za sjednanou kupní cenu 500,- Kč/m2
247/XII./2020 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 146 373,33 tis. Kč, výdaje 212 251,39 tis. Kč, financování 65 878,06 tis.
Kč
zmocňuje
radu města Kunovice na období prosinec 2020 přijímat rozpočtová opatření
v neomezeném rozsahu s tím, že celkové výdaje rozpočtu roku 2020 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
248/XII./2020 schvaluje
Dodatek č. 3 k Plánovací smlouvě č. 16/XIIZM/2016 mezi městem Kunovice
a společností EPS biotechnology, s.r.o., se sídlem V Pastouškách 205, 686 04
Kunovice, IČ: 26295059 řešící výstavbu parkovacích a zpevněných ploch, přístupové
komunikace a prodloužení veřejného osvětlení ul. V Pastouškách v Kunovicích, řešící
úpravu termínů a závazků jednotlivých smluvních stran
249/XII./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 a městy Uherské
Hradiště, Staré Město a Kunovice
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