USNESENÍ
z XV. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 28. června 2021
v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice
Zastupitelstvo města:
292/XV./2021 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XIV. zasedání zastupitelstva města dne 29.
dubna 2021
293/XV./2021 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 2020, 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 2020 - vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji schodek
27 640 556,59 Kč a přebytek (stav na běžných účtech) ve výši 30 304 093,61 Kč
schvaluje
ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Kunovice za rok 2020
294/XV./2021 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 2020
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
2020 – zisk po zdanění ve výši 10 176 186,03 Kč a jeho rozdělení – přidělení
a zaúčtování na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období
295/XV./2021 bere na vědomí
účetní závěrku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s. r. o. za
účetní období 2020
bere na vědomí
rozdělení zisku společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. za
účetní období 2020 ve výši 36.928,34 Kč následovně:
36.928,34 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 2020
296/XV./2021 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 30. 4. 2021
297/XV./2021 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 7. červnu 2021

298/XV./2021 schvaluje
návrh kulturních, sportovních a společenských akcí na 2. pololetí 2021 a jejich
zajištění
299/XV./2021 bere na vědomí
zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XII. zasedání zastupitelstva
města dne 10. prosince 2020
300/XV./2021 schvaluje
Smlouvu č. 1030034250/001 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.
181/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Beníček, kab.NN“ spočívající
v umístění distribuční soustavy – (kabel NN, uzemnění), za účelem jejího provozování,
oprav a udržování distribuční soustavy
301/XV./2021 schvaluje
Smlouvu č. 1030058924/001 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.
2513/2, 2513/3, 2514/2 a 2514/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
Siman, kab. smyčka NN“ na zřízení věcného břemene – spočívající v umístění
distribuční soustavy, za účelem jejího provozování, oprav a udržování, distribuční
soustavy
302/XV./2021 schvaluje
snížení nájemného v provozovně restaurace Panský dvůr
, Kunovice o 50 % za období od 1. 5. – 30. 6. 2021

, Potočná

303/XV./2021 schvaluje
Smlouvu č. OT-001030062439/009-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. 282/2, 283, 287/1, 3982/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci
„Kunovice, Hylák, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel
NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy
304/XV./2021 bere na vědomí
Petici o zastavení přípravných prací na Studii využití území u softballového
a tenisového areálu, která byla projednána na XIV. zasedání Zastupitelstva města
Kunovice. Podepsaní občané ul. Cihlářská, Na Konci, V Hliníku a další obyvatelé města
Kunovice prostřednictvím této petice žádají o zastavení přípravných prací na Studii
využití území u softballového a tenisového areálu, která byla projednána na XIV.
zasedání Zastupitelstva města Kunovice.
bere na vědomí
petici občanů za důkladnou opravu silnice Cihlářská a cesty Na Konci, Zamezení
postupnému sesouvání půdy do příkopů z obou stran silnice Cihlářská a od rodinných
domů, a tím zabránění vzniku škod na soukromém a městském majetku a za
Vybudování chodníků na silnici Cihlářská od hřbitova k Pile
ukládá
zadat zpracování dopravní studie, která navrhne optimální dopravní řešení v dané
lokalitě – ulice Cihlářská a V Hliníku s ohledem na územní plán města Kunovice
schválený v roce 2016
T: 31.12.2021
Odp. Ing. Valouch

ukládá
odboru finančnímu navrhnout do rozpočtu města financování této studie
T: 30.09.2021
Odp. Ing. Mrkvová
ukládá
odboru investic a územního plánování zpracovat projekt návrhu přechodné úpravy
provozu na části místní komunikace ul. Cihlářská, v úseku od napojení na ulici
Legionářů po napojení ulice V Hliníku řešící dočasné omezení maximální povolené
rychlosti na „30“ km/hod
T: 30.11.2021
Odp. Ing. Valouch
305/XV./2021 schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o právu provést stavbu a spolufinancování nákladů č.
20/XXIIIZM/2018 „Bydlení na Záhonech – ZTV U Štreky“ – II. etapa. Vybudování nové
veřejné dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Na Záhonech, ul. U Štreky pro
výstavbu nových rodinných domů řešící posun termínů dokončení jednotlivých etap
výstavby
306/XV./2021 bere na vědomí
variantní návrh dispozičního řešení křížení budoucího propojení ul. Lidická s ul. Na
Zelničkách
schvaluje
řešení budoucí křižovatky v místě napojení plánované místní komunikace z ul. Lidická
na ulici Na Zelničkách ve variantě 1 - stykové křižovatky tvaru „T“, se zachováním
hlavního dopravního směru po upravené trase místní komunikace ulice Na Zelničkách
s výhledovým připojením vedlejší komunikace spojující lokalitu s ul. Lidickou
307/XV./2021 bere na vědomí
obsah rozpracovaného Strategického plánu rozvoje města Kunovice 2022–2030
308/XV./2021 ruší
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 O místních poplatcích
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 O místním poplatku ze psů, obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 O místním poplatku z pobytu a obecně závaznou vyhlášku č.
3/2021 O místním poplatku z užívání veřejného prostranství, přičemž všechny
nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení
309/XV./2021 ruší
usnesení zastupitelstva města č. 258/XIII./2021 ze dne 18.02.2021
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 3849/158 o výměře 12 m2 a díl „b“ z p. č. 3849/156 o výměře 20
m2 z vlastnictví
, Lidická
, Kunovice a manželů
a
, nám. Svobody
, Kunovice do vlastnictví města
Kunovice za sjednanou kupní cenu 77.150,- Kč a zřizuje se věcné břemeno na
chodník na pozemku p. č. 3849/156 pro město Kunovice (cca 9 + 7 m 2), s tím, že
odpovědnost správy a údržby chodníku ponese město Kunovice po dobu trvání
věcného břemene za jednorázovou úplatu 3.600,- Kč, vše v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště

schvaluje
převod pozemku p. č. 1255/9 o výměře 18 m2 včetně stavby parkovacího místa na
něm umístěném, z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
, Lidická
, Kunovice a manželů
a
, nám.
Svobody
, Kunovice s tím, že město Kunovice souhlasí s umístěním dopravní
značky pro vyhrazení parkovacího místa na pozemku města Kunovice (dle
současného stavu) za sjednanou kupní cenu 36.000,- Kč a zřízení věcného břemene
pro město Kunovice pro kanalizaci a sdělovací vedení dle GP č. 2833-6/2021, vše v k.
ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3849/156 ve vlastnictví
Lidická
, Kunovice a manželů
a
, nám. Svobody
, Kunovice pro město Kunovice pro vodovod za
sjednanou cenu 5.250,- Kč dle GP č. 2832-5/2021 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 1255/2 zaps. na LV 10001 a pozemku
p. č. 3849/156 zaps. na LV 11273 na pozemku p. č. 3849/158, který nově vznikne dle
GP č. 2869-40/2021 a 2831-4/2021 ve prospěch oprávněného
Lidická
, Kunovice a manželů
a
, nám.
Svobody
, Kunovice spočívající v umístění kanalizační přípojky bezúplatně, vše v k.
ú. Kunovice u Uh. Hradiště
schvaluje
nabytí pozemku p. č. 3849/155 o výměře 7 m2 za sjednanou cenu 3.000,- Kč/m2 v k.
ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Lidická
,
Kunovice a manželů
a
, nám. Svobody
,
Kunovice do vlastnictví města Kunovice
schvaluje
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcných břemen a úpravě zpevněných ploch mezi
Lidická
, Kunovice a manžely
a
, nám. Svobody
, Kunovice a městem Kunovice a úhradu
nákladů s převodem spojených
schvaluje
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a
Lidická
, Kunovice a manžely
a
, nám. Svobody
, Kunovice a úhradu nákladů s převodem
spojených
310/XV./2021 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, GasNet,s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem, zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací na akci „Přeložka
STL plynovodu a STL plynovodních přípojek při ulici třída Vítězství v Kunovicích, číslo
stavby:8800089137“ na pozemcích p. č. 3014/1, 3014/20, 3846/20, 3846/21,
3846/25, 3964/60, 3964/68, 3964/102, 3964/113 a 3964/127 v k. ú. Kunovice u Uh.
Hradiště na zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřízení, provozování, opravy,
údržby a odstranění plynárenského zařízení, s tím, že požaduje doložit hloubku
uložení kabelu pod místní komunikace 110–120 cm, pod chodníkem 80 cm

Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, GasNet,s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem, zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací na akci „Přeložka NTL plynovodu při ulici Pekařská v Kunovicích, číslo stavby: 8800089142“
na pozemcích p. č. 6/2, 9/1, 2136/4 a 1255/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na
zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřízení, provozování, opravy, údržby a
odstranění plynárenského zařízení, s tím, že požaduje doložit hloubku uložení kabelu
pod místní komunikace 110 – 120 cm, pod chodníkem 80 cm
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, GasNet,s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem, zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
Brno a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací na akci „Přeložka STL plynovodních přípojek, při ulici Na Rynku v Kunovicích, číslo stavby:
8800089139“ na pozemku p. č. 2296/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na zřízení
věcného břemene spočívající ve zřízení, provozování, opravy, údržby a odstranění
plynárenského zařízení, s tím, že požaduje doložit hloubku uložení kabelu pod místní
komunikace 110 – 120 cm, pod chodníkem 80 cm
311/XV./2021 bere na vědomí
vyřazení OTE, DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města
Kunovice, jak bylo předloženo likvidační komisí – viz seznamy, které jsou přílohou
tohoto usnesení
schvaluje
vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku) z majetku města Kunovice, jak
bylo předloženo likvidační komisí – viz seznamy, které jsou přílohou tohoto usnesení
312/XV./2021 schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2021 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 146 459,23 tis. Kč, výdaje 200 255,40 tis. Kč, financování 53 796,17 tis.
Kč
313/XV./2021 schvaluje
nabytí pozemku p. č. 3031/4 o výměře 93 m2 a p. č. 3030/11 o výměře 10 m2 v k. ú.
Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví
, Na Řádku
, Kunovice
do vlastnictví města Kunovice za sjednanou kupní cenu 25.132,- Kč
schvaluje
převod pozemku díl „a“ z p. č. 3028 o výměře 2 m2, 3014/21 o výměře 1 m2 a díl „b“
z pozemku p.č. 3030/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví města Kunovice
do vlastnictví
, Na Řádku
, Kunovice za sjednanou kupní cenu
25.132,- Kč a úhradu nákladů s převody všech pozemků spojených
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Kunovice a vlastníkem dotčených
pozemků panem
, Na Řádku
, 68604 Kunovice spočívající
v právu stavebníka provést na dotčených pozemcích stavbu „Silnice I/55 Kunovice,
průtah dopravně bezpečnostní opatření“ realizovanou dle projektové dokumentace
zpracované společností PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno, IČ:
25564901 včetně stavebních objektů SO 103A, 105, 106, 301, 302, 422, 801, 803,
1001 a 1002

314/XV./2021 schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1255/2, 1255/3, 1255/7, 2136/4, 9/1,
6/2, 6/4, 4027, 2296/1, 3014/1, 3014/2, 3014/7, 3964/60, 3014/12, 3964/113,
3846/9, 3846/7, 3846/8, 3964/150 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, spočívající
v uložení podzemním komunikačním vedení veřejné komunikační sítě optické
a metalické kabely, včetně související infrastruktury
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi CETIN a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 pod názvem VPIC ŘSD Kunovice, I/55
průtah_SO461 o zřízení služebnosti týkající se podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě - optické a metalické kabely, včetně související
infrastruktury v rámci akce „I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření“
na pozemcích p. č. 1255/2, 1255/3, 1255/7, 2136/4, 9/1, 6/2, 6/4, 4027, 2296/1,
3014/1, 3014/2, 3014/7, 3964/60, 3014/12, 3964/113, 3846/9, 3846/7, 3846/8,
3964/150 v k. ú. Kunovic e u Uherského Hradiště
315/XV./2021 schvaluje
poskytnutí finančního daru obci Hrušky, městysu Moravská Nová Ves na Břeclavsku
a obcím Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov na Hodonínsku a obci Stebno (část města
Kryry – Lounsko), které byly v červnu 2021 postiženy přírodní katastrofou, ve výši Kč
25.000,-- pro každou jednotlivou obec
316/XV./2021 schvaluje
Darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru, tj. latí na opravu střech, mezi městem
Kunovice a obci Hrušky a městysem Moravská Nová Ves na Břeclavsku, které postihla
v červnu 2021 přírodní katastrofa, a to v celkové výši Kč 49.934,28

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

Datum vyhotovení: 28.06.2021

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

