USNESENÍ
z XIV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 29. dubna 2021
v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice
Zastupitelstvo města:
271/XIV./2021 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIII. zasedání zastupitelstva města dne 18.
února 2021
272/XIV./2021 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 28. 2. 2021
273/XIV./2021 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 12.dubnu 2021
274/XIV./2021 bere na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření MIC za rok 2020 a zprávu o připravenosti MIC na
sezónu 2021
275/XIV./2021 bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020
276/XIV./2021 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Charitě Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 ve
výši 135.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb na
rok 2021
277/XIV./2021 bere na vědomí
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) a JDDNM (jiného
drobného dlouhodobého nehmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak bylo
předloženo likvidační komisí – viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznam, který je přílohou tohoto
usnesení
278/XIV./2021 schvaluje
Smlouvu č. OT-001040017344/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Kunovice a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno na
pozemek p. č. 2850/2 a 2851/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Ve
Strhanci, obnova NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN),
za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy
279/XIV./2021 bere na vědomí
informaci odboru investic a územního plánování o stavu prací u akce
„Protipovodňová opatření na řece Olšavě – Kunovice“ k 12. dubnu 2021
280/XIV./2021 bere na vědomí
informace o připravenosti a průběhu akce „I/55 Kunovice, průtah – dopravně
bezpečnostní opatření“ a zpracovanou technickou studii řešení autobusových
zastávek na silnici I/55 ul. tř. Vítězství, u silničního mostu ve městě Kunovice
zpracovanou společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5,
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 427 67 377

ukládá
starostovi prověřit majetkoprávní vztahy (možnost odkupů části dotčených pozemků)
pod navrhovanou stavbou autobusových zastávek a následně dohodnout
s Ředitelstvím silnic a dálnice ČR další postup přípravy a realizace této akce
T:30.7.2021
Odp.: starosta města
ukládá
radě města zajistit rozpočtovým opatřením financování akce „I/55 Kunovice, průtah –
dopravně bezpečnostní opatření“ ve výši odpovídající celkovým nákladům stavby
hrazených městem Kunovice s ohledem na výsledek výběrového řízení na dodavatele
stavby
T: 30.06.2021
Odp.: rada města
281/XIV./2021 bere na vědomí
žádosti zapsaných spolků o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice
pro rok 2021

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
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
Sociální služby UH - Bělinka
ST-Gym
Jízda králů Kunovice
Petrklíč, o.p.s.
Římskokatolická farnost
Kunovice
SDH Kunovice

Požadavek v Kč

Návrh RM v Kč

28.000,400.000,300.000,60.000,800.000,150.000,840.000,200.000,85.000,50.000,25.000,80.000,87.000,78.000,39.000,60.000,10.000,5.000,22.000,92.000,250.000,-

20.000,250.000,150.000,40.000,350.000,50.000,450.000,100.000,50.000,25.000,25.000,60.000,10.000,30.000,20.000,50.000,5.000,5.000,15.000,15.000,200.000,-

58.800,50.000,20.000,20.000,21.000,50.000,15.000,85.000,-

5.000,20.000,10.000,10.000,10.000,25.000,5.000,60.000,-

5.000,-

5.000,-

Celkem

3.985.800,-

2.070.000,-

schvaluje
poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2021
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
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
Sociální služby UH - Bělinka
ST-Gym
Jízda králů Kunovice
Petrklíč, o.p.s.
Římskokatolická farnost
Kunovice
SDH Kunovice
Celkem

ZM v Kč
20.000,250.000,150.000,40.000,350.000,50.000,450.000,100.000,50.000,25.000,25.000,60.000,10.000,30.000,20.000,50.000,5.000,5.000,15.000,15.000,200.000,5.000,20.000,10.000,10.000,10.000,25.000,5.000,60.000,5.000,2.070.000,-

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro
rok 2021
282/XIV./2021 schvaluje
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území
města Kunovice MHD v roce 2021 mezi městem Kunovice a městem Uherské
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471

283/XIV./2021 bere na vědomí
studii koncepčního využití území u softbalového a tenisového areálu v Kunovicích
a připomínky spolků – Tenisový klub Kunovice z.s. a Snails Kunovice, z.s.
ukládá
dopracovat technickou studii využití území u softbalového a tenisového areálu
v Kunovicích jako podklad pro přípravu memoranda, následného majetkoprávního
vypořádání a výhledového využití území u tenisového a softbalového areálu
T:31.10.2021
Odp.: Ing. Valouch
284/XIV./2021 schvaluje
nabytí pozemku díl „b“ z p. č. 2650 o výměře 5 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, jak
uvádí GP č. 2837-10/2021 z vlastnictví
, Na Rybníčku
, Kunovice do
vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1000,- Kč/m2 a přemístění plotu
na novou hranici pozemku na náklady města
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 2649/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, jak uvádí
GP č. 2837-10/2021 z vlastnictví SJM
a
, Na Rybníčku
,
Kunovice do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1000,- Kč/m2
a přemístění plotu na novou hranici pozemku na náklady města
schvaluje
nabytí pozemku díl „a“ z p. č. 2647 o výměře 12 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště,
jak uvádí GP č. 2837-10/2021 z vlastnictví
, Jalubí
do vlastnictví
2
města Kunovice za sjednanou kupní cenu 1000,- Kč/m a přemístění plotu na novou
hranici pozemku na náklady města
285/XIV./2021 schvaluje
Smlouvu č. OT-001030063094/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Kunovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černé Pole, Brno, na
pozemek p. č. 2504/1, 2505/1, 2505/19, 2645/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na
akci „Kunovice, Mikulášek, kabel NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy –
(zemní kabel NN, pilíř), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční
soustavy
286/XIV./2021 schvaluje
nabytí níže uvedených podílů k pozemkům v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví VIAGEM a.s. Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8
podíl o velikosti 1/3 k p. č. 3287/76 o výměře 1207 m2
podíl o velikosti 1/3 k p. č. 4859 o výměře 1643 m2
podíl o velikosti 1/6 k p. č. 3640/524 o výměře 3390 m2
podíl o velikosti 3/10 k p. č. 4079 o výměře 1849 m2
podíl o velikosti 1/60 k p. č. 3717/216 o výměře 2416 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3303/91 o výměře 4659 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3278/58 o výměře 2479 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3287/75 o výměře 1320 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3285/76 o výměře 552 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3299/694 o výměře 54 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3302/50 o výměře 45 m2
podíl o velikosti 1/12 k p. č. 3292/91 o výměře 27 m2
podíl o velikosti 1/6 k p. č. 3929/15 o výměře 641 m2
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou celkovou kupní cenu 97.143,- Kč

287/XIV./2021 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy E.ON Distribuce: ŘSD1030054724/006, mezi ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková
organizace, EG.D 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
288/XIV./2021 schvaluje
zápůjčku peněz ve výši 300.000,- Kč Občanskému sdružení KUNOVJAN, z. s.,
Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice na překlenutí doby financování XXVIII. MDF
„Kunovské léto“
schvaluje
Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz mezi městem Kunovice a Občanským
sdružením KUNOVJAN, z. s., Záchalupčí 952, 686 04 Kunovice
289/XIV./2021 schvaluje
kandidáty na funkci soudce přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro
volební období 2021 až 2025 paní
, bytem Jana Hrubého , 686
04 Kunovice, paní
, Na Záhonech
, 686 04 Kunovice, paní
, Ve Strhanci
, 686 04 Kunovice, pana
, Šlerkova
, 686 04 Kunovice, pana
, Potočná
, 686 04 Kunovice,
paní
, Záhumní
, 686 04 Kunovice
290/XIV./2021 schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2021 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 126 814,06 tis. Kč, výdaje 177 210,23 tis. Kč, financování 50 396,17 tis.
Kč
291/XIV./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 na rok 2022 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. na rok 2022

......................................................
starosta města
Datum vyhotovení: 29.04.2021

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

