USNESENÍ
z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne 9. září 2021
v Přednáškovém sále Panského dvora Kunovice
Zastupitelstvo města:
317/XVI./2021 schvaluje
zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XV. zasedání zastupitelstva města dne 28.
června 2021
318/XVI./2021 bere na vědomí
vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k 31. 7. 2021
319/XVI./2021 bere na vědomí
zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k 27. srpnu 2021
320/XVI./2021 schvaluje
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2022 – 2026
321/XVI./2021 bere na vědomí
příspěvky města Kunovice (pololetně) na II. pololetí 2021 takto:

Poř.č.

Adresa žadatele
Handrlák, z.s.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Osvobození
686 04 Kunovice
Moravští zemští páni, z.s.
, zemský rada
Na Bělince
686 04 Kunovice
SBTS Aircraft Kunovice p.s.
Novoveská
686 04 Kunovice
dp Lukostřelba Zlín z.s.
Osvoboditelů
760 01 Zlín
Český svaz chovatelů Základní organizace
Kunovice
Z.O. chovatelů poštovních holubů
Kunovice
, předseda
Pekařská
, 686 04 Kunovice
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a
hospicové péče, z.ú.

Účel žádosti

Kč

Univerzální kalendář FSPT Handrlák
20.000,-

Kulturní činnost spolku v II. pololetí 2021
- připravují dvě divadelní představení,
setkání členů a podporovatelů, zabijačka

3.000,-

Sportovní soutěže pro mladé členy SBTS
Kunovice a neorganizovanou mládež

6.000,-

Dofinancování činnosti pobočky 2021,
nákup terčovic

6.000,-

Na provoz a rozvoj místního spolku
Poštovních holubů Kunovice
4.000,-

Zdravotní pomůcky pro nemocné
10.000,-

Mariánské náměstí
686 01 Uherské Hradiště
LMK Blaník Uh. Hradiště
Pekařská
686 04 Kunovice

Přebor mládeže v kategorii RES
5.000,-

8.

Občanské sdružení modelářský kroužek
Blaník Kunovice
Panská 686 04 Kunovice
Snails Kunovice

9.

10.

Panská
686 04 Kunovice

Radioklub Kunovice, z.s.
Panská
686 04 Kunovice
Radioklub Kunovice, z.s.

11.

13.

Na Samotě
686 04 Kunovice
Tenisový klub Kunovice z. s.
, předseda TK Kunovice
V Hliníku
686 04 Kunovice
Diakonie ČCE - středisko CESTA

14.

15.

Školní liga - série turnajů pavidelné školní
ligy pro 1. a 2. stupeň základních škol z
okresu Uh. Hradiště
IoT workshopy - cílem je představit
dětem moderní open HW a SW
stavebnici a modely a naučit je používat
a programovat si jednoduché zařízení,
které bude měřit teplotu vlhkosti v
místnosti
CHOTA 2021 a Jízda králů 2021

Vzdělávací den v Dolní oblasti Vítkovice
pro děti ve věku 8 až 15 let

10.000,-

3.000,-

10.000,-

Memoriál Ing. Jiřího Vařechy - tenisový
turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhře
5.000,-

Podpora sociálních služeb (6 klientů z
Kunovic)

Na Stavidle
686 01 Uherské Hradiště
BC Lokomotiva Kunovice - oddíl
badmintonu TJ Lokomotiva Uherský
Ostroh
, vedoucí
badmintonového oddílu
Šance
687 24 Uherský Ostroh

7.000,-

0,-

Panská
686 04 Kunovice
Pionýr, z.s. pionýrská skupina Kunovice

12.

Materiální podpora modelářského
kroužku

10.000,-

Badmintonové kempy pro děti

10.000,-

322/XVI./2021 bere na vědomí
vyhodnocení přeshraniční spolupráce mezi městy Kunovice a Stará Turá za období
červenec 2020–červen 2021
323/XVI./2021 schvaluje
převod pozemků p. č. 1680/1 a 1681 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
města Kunovice do vlastnictví
, Solná
, Uherské Hradiště –
Sady za sjednanou kupní cenu 21.100,- Kč
324/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu č. OT-001040018752/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Kunovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno,
na pozemek p. č. 2504/1, 2505/1, 2505/19, 2645/1, 2645/2, 2645/3 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
, kabel NN“, spočívající v umístění
distribuční soustavy – (zemní kabel NN, kabelové pilíře, sloup, včetně uzemnění),

za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy za jednorázovou
náhradu ve výši 150,- Kč/bm kabelového vedení NN + DPH
325/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800104804/1/BVB/P
mezi městem Kunovice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem zast.
GasNet Služby, s.r.o. na pozemky p. č. 3177 a 3192, v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště,
spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenská zařízení, vstupovat a vjíždět
na pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
326/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu č. OT-001030066608/002-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Kunovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, na
pozemek p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice,
,
kabel. smyčka NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN),
za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy
327/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou poštou, s. p., Praha 1, Politických
vězňů 909/4 a městem Kunovice na pozemku p. č.1259/8 a 1259/13 v k. ú. Kunovice
u Uh. Hradiště na stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Kunovice: ul. Pekařská,
Husitská a Novoveská“
328/XVI./2021 schvaluje
nabytí pozemku p. č. 281/3 o výměře 8 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště z vlastnictví
, Olšavní
, Kunovice do vlastnictví města Kunovice za sjednanou
kupní cenu 10 000,- Kč s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku
schvaluje
převod pozemku p. č. 283/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště
z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví
, Olšavní
, Kunovice
za sjednanou kupní cenu 10 000,- Kč
329/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice, GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem a manžely
, V Humnech
, Kunovice
na pozemku p. č. 995 a 1013/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště na stavbu „NTL
plynovodní přípojka k RD v ulici V Humnech čp.
, Kunovice, číslo stavby:
9900099555“, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat
a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstranění plynárenského zařízení
330/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034250/002 mezi
městem Kunovice, ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620 a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá
pole, Brno na pozemku p. č. 181/20 ke stavbě „Kunovice,
, kabel NN“ v k. ú.
Kunovice u Uherského Hradiště, spočívající ve zřízení, provozování, oprav a udržování
distribuční soustavy
331/XVI./2021 bere na vědomí
rozbory hospodaření příspěvkových organizací za 1. pololetí 2021

ukládá
finančnímu výboru zastupitelstva města
u příspěvkových organizací zřízených městem
T: 30.11.2021

provést

kontrolu

hospodaření

332/XVI./2021 se zavazuje
dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do
plné výše z vlastních zdrojů na akci „Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice“
realizovanou za finanční podpory v rámci programu „Účelové investiční dotace pro
jednotky SDH obcí“ na rok 2021
333/XVI./2021 schvaluje
Smlouvu o společném zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mezi městem
Kunovice a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město a městem
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské Hradiště na zpracování
dokumentu „Dopravní model souměstí Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště“ a
dále na zpracování dokumentu „Jednotný signální plán souměstí Kunovice, Staré
Město a Uherské Hradiště“, které jsou nezbytným podkladem pro přípravu
investičního záměru akce „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 a I/55 a
související dopravní infrastruktury města Uherské Hradiště a Kunovice
334/XVI./2021 bere na vědomí
stav rozpracovanosti projektu „Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů
komunikace
s
občany
ve
městě
Kunovice“
registrační
číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
bere na vědomí
pořízení a realizaci Pasportu pozemků města Kunovice a pořízení a realizaci Rozvoje
IS spravovaných obcemi pro potřeby napojení na NIA a Portál občana v rámci
projektu „Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s
občany ve městě Kunovice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685,
prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
schvaluje
Koncepci rozvoje bydlení včetně sociálního bydlení do roku 2030 v rámci projektu
„Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany ve
městě Kunovice“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014685, prioritní osa
OPZ: 4 Efektivní veřejná správa
335/XVI./2021 schvaluje
dodatečně vnitřní směrnici č. 1/2021 Sociální, kulturní a další výhody zaměstnanců
města Kunovice a uvolněných členů Zastupitelstva města Kunovice a podmínky jejich
poskytování
336/XVI./2021 schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2021 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města
takto: příjmy 132 958,28 tis. Kč, výdaje 186 754,45 tis. Kč, financování 53 796,17 tis.
Kč

......................................................
starosta města
Datum vyhotovení: 9.září 2021

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

