USNESENÍ
z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 18. února 2021
v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice
Zastupitelstvo města:
250/XIII./2021 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XII. zasedání zastupitelstva města dne 10.
prosince 2020
251/XIII./2021 bere na vědomí
poskytnutí příspěvků města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2021 takto:

Poř.č.

1.

2.

Adresa žadatele
Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice,
, předseda
Pekařská
, 686 04 Kunovice
Moravští zemští páni, z.s.
, zemský rada
Na Bělince
686 04 Kunovice
SBTS Aircraft Kunovice p.s.

3.

4.

5.

Novoveská
, 686 04 Kunovice
Šachový oddíl Kunovice, z.s.,
Za Stodolami
, 686 04 Kunovice
BC Lokomotiva Kunovice – oddíl
badmintonu
TJ Lokomotiva Uherský Ostroh
, vedoucí badmint.
Oddílu, Sadová
686 05 Uherské Hradiště

Účel žádosti

Kč

Na provoz a rozvoj místního spolku
poštovních holubů Kunovice

5.000,-

Kulturní činnost spolku, 3 divadelní
představení

5.000,-

Sportovní soutěže pro mladé členy SBTS
Kunovice a neorganizovanou mládež

4.000,-

Závěrečné soustředění 1. ligy dorostu
mládeže

4.000,-

Badmintonové turnaje pro děti YONEX
KIDS 2021

10.000,-

252/XIII./2021 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 1. únoru 2021
253/XIII./2021 bere na vědomí
zprávu o opravách budov v majetku města Kunovice za rok 2020
254/XIII./2021 bere na vědomí
zprávu o provozování Domu pro seniory za rok 2020
255/XIII./2021 schvaluje
finanční příspěvek ve výši 120.000,- Kč Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída
247 na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb za rok 2020
256/XIII./2021 bere na vědomí
žádost Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. o účelovou
neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice

schvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 250.000,- Kč
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o. na úhradu nákladů spojených
s péčí o děti od dvou let věku
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi městem Kunovice a Academic
School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.
ukládá
starostovi města dále jednat s Academic School, Mateřská škola a základní škola,
s.r.o. o poskytování služeb spojených s péči o děti od 2 let věku na následující období
T: 29.04.2021
257/XIII./2021 schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto usnesení
258/XIII./2021 schvaluje
převod pozemku p. č. 1255/9 o výměře 18 m2 včetně stavby parkovacího místa na
něm umístěném v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice do
vlastnictví
, bytem Kunovice, Lidická
,
a
, bytem Kunovice, nám. Svobody
s tím, že
město Kunovice souhlasí s umístěním dopravní značky pro vyhrazení parkovacího
místa (dle současného stavu) za sjednanou kupní cenu 36.000,- Kč a zřízení věcného
břemene pro město Kunovice spočívající v umístění, oprav a údržby kanalizace dle
geometrického plánu
schvaluje
nabytí části pozemku p. č. 3849/156 o výměře cca 32 m2 dle GP č. 2831-4/2021
z vlastnictví
, bytem Kunovice, Lidická
,
a
, bytem Kunovice, nám. Svobody
do vlastnictví
města Kunovice za sjednanou kupní cenu 77.150,- Kč
schvaluje
zřízení věcného břemene na umístění chodníku na pozemku p. č. 3849/156 dle GP č.
2831-4/2021 ve prospěch oprávněného z věcného břemene města Kunovice s tím, že
odpovědnost správy a údržby chodníku ponese na své náklady oprávněný z věcného
břemene, tj. město Kunovice po celou dobu trvání věcného břemene za dohodnutou
jednorázovou odměnu 3.600,- Kč
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 3849/156 dle GP č. 2832-5/2021 ve
prospěch oprávněného z věcného břemene města Kunovice, týkající se umístění
a oprav inženýrských sítí (stávající vedení kanalizace, VO a vodovodu) za dohodnutou
jednorázovou odměnu 5.250,- Kč
259/XIII./2021 schvaluje
řešení a umístění pamětních desek na objektu Podnikatelského inkubátoru Kunovice
– Stará škola, č.p. 362, nám. Svobody v Kunovicích na uctění památky padlým
spoluobčanům za I. světové války, četaře 4 pl. ruských legií Františka Kostrůnka
a ruského Legionáře 3. pluku Jana Žižky z Trocnova Martina Pomykala a památce
armádního generála Miroslava Tomáše Miklíka ve var. A

260/XIII./2021 schvaluje
Smlouvu o spolupráci při předprojektové přípravě stavby „Silnice I/50 Kunovice
zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské
Hradiště a Kunovice“ mezi městem Kunovice a městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00291471
261/XIII./2021 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy E.ON Distribuce: ŘSD1030054724/002, č. smlouvy ŘSD ČR: 15PT-001152 mezi ČR - Ředitelství silnic
a dálnic ČR státní příspěvková organizace, E.ON Distribuce, a.s. a městem Kunovice na
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 620/5, 620/6, 1255/2, 1255/3,
3849/154, 3011, 3013, 3014/1, 3014/2, 3014/7, 3014/8, 3014/9, 3014/10, 3014/12,
3014/19, 3964/113, 3964/114, 3964/146, 3964/148, 13/4 a 14/1 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště, spočívající v umístění distribuční soustavy, provozování, opravy
a údržby distribuční soustavy s tím, že bude dodržena hloubka uložení kabelů, min.
75 cm od povrchu v chodníku nebo v ploše zeleně, pod místní komunikací nebo
parkovišti min. hloubka 1,1 m. Toto bude doloženo geodetickým zaměřením,
ze kterého bude patrné dodržení požadovaného krytí kabelů
262/XIII./2021 schvaluje
Smlouvu č. 7700102443_1/BVB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kunovice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, zast.
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, na pozemek p. č. 1604/23
a 1609/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „REKO VTL RS Kunovice – Červená
cesta“
263/XIII./2021 odročuje
rozhodnutí o převodu části pozemku p. č. 3251/1 dle GP č. 2776-24/2020 nově
označeno jako p. č. 3251/15 o výměře 22 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
, Na Zelničkách
,
Kunovice do příštího zasedání ZM
264/XIII./2021 schvaluje
snížení nájemného v provozovně restaurace Panský dvůr
, Kunovice o 50 % za období od 1. 1. – 31. 3. 2021

, Potočná

265/XIII./2021 schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukci objektu MěÚ Kunovice“ z programu
MMR, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, Dotační titul 117D8220E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a následnou realizaci této akce
266/XIII./2021 schvaluje
Smlouvu č. 1040008705/002 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. 3846/21, 2989, 2946, 2947/2 a 3846/20 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na akci „Kunovice, Vítězství, kabel NN“ – spočívající v umístění distribuční
soustavy – (zemní kabel NN, pilíř a uzemnění), za účelem jejího provozování, oprav
a udržování distribuční soustavy za úplatnou jednorázovou náhradu ve výši 213.750,Kč + DPH

267/XIII./2021 schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 122 261,51 tis. Kč, výdaje 160 657,67 tis. Kč, financování 38 396,16 tis.
Kč
268/XIII./2021 schvaluje
podání žádosti do celostátní soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“
usilující o propagaci prorodinné/proseniorské atmosféry v obcích ČR
269/XIII./2021 schvaluje
pojmenování nově vznikající ulice v lokalitě Na Karmaku – Jiřího Demla
270/XIII./2021 bere na vědomí
nabídku společnosti Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
27174841 na odprodej pozemků pod železniční vlečkou p.č. 3689 v k.ú. Kunovice
u Uh. Hradiště o výměře 27 795 m2 a dále pozemků bezprostředně sousedících
s vlečkou p.č. 3688 o výměře 1206 m2, p.č. 3691/3 o výměře 129 m2 a p.č 3727/14 o
výměře 295 m2 vše v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště za cenu 400,- Kč/ m2 do vlastnictví
města Kunovice,
neschvaluje
nabídku společnosti Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice, IČ
27174841 na odprodej pozemků pod železniční vlečkou p.č. 3689 v k.ú. Kunovice
u Uh. Hradiště o výměře 27 795 m2 a dále pozemky bezprostředně sousedící
s vlečkou p.č. 3688 o výměře 1206 m2, p.č. 3691/3 o výměře 129 m2 a p.č 3727/14 o
výměře 295 m2 vše v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště za cenu 400,- Kč/m² do vlastnictví
města Kunovice
ukládá
starostovi města Kunovice jednat se společností Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech
1177, 686 04 Kunovice, IČ 27174841 o převodech pozemků pod železniční vlečkou
p.č. 3689 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště o výměře 27 795 m2 a dále pozemky
bezprostředně sousedící s vlečkou p.č. 3688 o výměře 1206 m2, p.č. 3691/3 o výměře
129 m2 a dále pozemek p.č 3727/14 o výměře 295 m2 vše v k.ú. Kunovice u Uh.
Hradiště o snížení ceny za převody s případným závazkem jiného způsobu plnění,
které bude ku prospěchu i této společnosti
Odp.: Ing. Pavel Vardan, starosta
T: 31.12.2021

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

Datum vyhotovení: 18.02.2021

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

