Zápis
ze sedmnáctého zasedání Zastupitelstva města Kunštát
konaného dne 15.12.2016 od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Kunštát (dále jako „ZM“) bylo zahájeno v 17.00 hodin
starostou obce MVDr. Zdeňkem Wetterem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 103 odst.
5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kunštát zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 08.12.2016 do 15.12.2016.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 15
členů zastupitelstva (Mgr. Lepka a paní Uhrová byli omluveni, MDDr. Bočková se
nedostavila), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

Bod 1 - Technický bod (ověřovatelé zápisu, zapisovatel, program)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající pověřil provedením zápisu Bc. Terezu Peterkovou.
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Lukáše Hrdličku a Marii Vlasákovou.
K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
sedmnáctého zasedání Zastupitelstva města Lukáše Hrdličku a Marii
Vlasákovou.
Výsledek hlasování č.1:
Pro: Banya Julius, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš, Ing. Ježek Bohuslav,
Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing.
Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Hrdlička Lukáš, Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/01/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
sedmnáctého zasedání Zastupitelstva města Lukáše Hrdličku a Marii
Vlasákovou.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program)
2. Projednání připomínek a podnětů občanů
3. Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města
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4. Zpráva o činnosti Rady města
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 9/2016
7. Rozpočet vodohospodářského odboru na rok 2017
8. Rozpočtové provizorium města na rok 2017
9. OZV č. 4/2016 a OZV č. 5/2016
10. Prodej pozemků
11. Vyřazení majetku
12. Různé
Nebyly vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje následující program sedmnáctého
zasedání Zastupitelstva města Kunštát:
1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program)
2. Projednání připomínek a podnětů občanů
3. Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 9/2016
7. Rozpočet vodohospodářského odboru na rok 2017
8. Rozpočtové provizorium města na rok 2017
9. OZV č. 4/2016 a OZV č. 5/2016
10. Prodej pozemků
11. Vyřazení majetku
12. Různé
Výsledek hlasování č.2:
Pro: Banya Julius, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing. Sedlák
Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/02/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje následující program sedmnáctého
zasedání Zastupitelstva města Kunštát:
1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program)
2. Projednání připomínek a podnětů občanů
3. Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 9/2016
7. Rozpočet vodohospodářského odboru na rok 2017
8. Rozpočtové provizorium města na rok 2017
9. OZV č. 4/2016 a OZV č. 5/2016
10. Prodej pozemků
11. Vyřazení majetku
12. Různé
*

*
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Bod 2 – Projednání připomínek a návrhů občanů
Ing. Sojka upozornil, že všechna okolní města a obce mají vánoční výzdobu na sloupech
veřejného osvětlení. Navrhl tedy příští rok takto vyzdobit nám. Krále Jiřího a Brněnskou
ulici. Předsedající odpověděl, že se tím RM zabývala, ale tento rok se to nestihlo. Příští
rok výzdoba bude. Ing. Sojka doporučil udělat anketu mezi zastupiteli.
Mgr. Göpfert poukázal na nefunkční rozhlas v Rudce, kdy i po opakovaném upozornění
firma pana Kubíčka poruchu neodstranila. Dále upozornil, že rozhlas není slyšet ani na
nám. Krále Jiřího. Navrhl dát do rozpočtu příštího roku modernizaci rozhlasu. Poukázal
na to, že SÚS stále nevyřešila uschlé stromy na cestě z Kunštátu do Rudky. Předsedající
odpověděl, že ho pan Kubíček informoval, že je vše vyřešené, ale je možné poptat jiný
systém. Stromy budou řešeny v bodě č. 3.
Pan Neudert se dotázal, zda se plánuje čekárna u zastávky nad kostelem. Předsedající
odpověděl, že ano. Dále se pan Neudert dotázal, zda se plánuje oprava rampy na SDO.
Předsedající odpověděl, že je v plánu tuto rampu obložit.
Ing. Sojka požádal o solení nové zastávky nad kostelem jako prvního místo z důvodu
vysoké kluzkosti nové dlažby.
*
*
*
Bod 3 – Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města
Předsedající podal zprávu o plnění úkolů z minulých ZM:
1. připojení všech objektů na kanalizaci – nikdo se od minulého ZM nepřipojil
2. informovat o stavu akce Panská zahrada – čeká se na vyjádření FÚ, konkrétně
Generálního ředitelství
3. sledování akce vyjmutí obchvatu – souvisí se změnou ÚP. Ing. Sojka navrhl tento
bod sloučit s bodem příprava ÚP.
4. kontrola prodeje dřeva za reálné tržní ceny – plánovaná těžba nebyla, o nahodilé
jsou informace v materiálech
5. úprava dopravního značení u křižovatky ulic Hliníky a Rudecká – v plánu na příští
rok
6. řešit křižovatku u školy jakmile se začne realizovat oprava křižovatky u kostela –
ředitel ŘSD slíbil řešit křižovatku pod kostelem a v úpravě křižovatky u školy nevidí
problém, protože se jedná o jednoduchou úpravu, která by mohla být realizována
současně s úpravou křižovatky pod kostelem
Ing. Sojka upozornil, že u školy byl řešen tvar křižovatky ve tvaru „T“, ale na tom
se ZM nikdy neshodlo, bylo by tedy vhodnější oprášit staré projekty a „T“ brát
jako alternativu. Předsedající odpověděl, že je možné toto na ZM znovu otevřít.
Ing. Sojka uvedl, že by bylo vhodné také prověřit nové normy. Je možné, že
parametry kruhového objezdu budou jiné. Navrhnul toto zadat dopravnímu
projektantovi (s cenou do 10.000 Kč).
7. zajistit provizorní opravy chodníků, komunikací – průběžně probíhá
8. zasílání zpráv z Rady školy zastupitelům – děje se
9. jednou za 3 měsíce uvést částku pohledávek – bylo v 11/2016
10. zveřejnit postihy vzešlé z kontroly nepřipojených objektů na kanalizaci v KZ –
žádné postihy nebyly
11. v případě, že se potvrdí, že jsou suché stromy podél silnice na Rudku vyzvat SÚS,
aby toto řešila – SÚS byla vyzvána; bylo svoláno jednání ohledně reklamace; v 0304/2017 proběhne kontrola, ale nejdřív SÚS musí zažádat o povolení kvůli dotaci.
Ing. Sojka prohlásil, že se ale jedná o havarijní stav. Mgr. Göpfert dodal, že Ing.
Španěl (vedoucí SO) kácení posvětil. Ing. Španěl prohlásil, že se nejedná o
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pozemek MK a ty stromy dle něj nejsou životu nebezpečné, může vyzvat SÚS
k předložení zprávy o zdravotním stavu stromů
12. na cyklotrase mezi Rudkou a Burianovou koupelnou vystupují velké kameny, toto
u zhotovitele reklamovat nebo opravit – opravy jsou naplánované na příští rok,
tak jako opravy dalších cest
13. ořez jabloní v Rudecké ulici a dalších stromů v jiných lokalitách, kde zasahují do
chodníků – MP bude kontrolovat
14. řešit parkování v Zámecké ulici – MP hlídá
15. dát do KZ výzvu občanům, aby se starali o své pozemky – souvisí s ořezy dřevin;
článek vyšel
16. vyplňovat kolonky „vyjádření RM“ u prodeje pozemků – provádí se
17. dohodnout uložení kamenných obrubníků a kostek z opravy chodníku do
Sychotína v Kunštátě – hotovo; vyřadit
18. Připravit soutěž na architektonické zpracování okolí kostela sv. Stanislava a
náměstí ČSČK a Klementa Bochořáka. Tuto přípravu pošle Rada města
Kunštát Zastupitelstvu města Kunštát k připomínkování. – zabývá se tímto
Ing. Sedlák (dále jako „místostarosta“); kontaktoval Ing. arch. Ondráčka,
v 01/2017 proběhne schůzka
19. Jednat s majitelem pozemku par. č. 1314/5 v k.ú. Kunštát na Moravě o prodeji
alespoň jeho části za jakoukoliv cenu. – právnička dostala za úkol udělat
smlouvu o využívaní (vzájemné služebnosti); je třeba udělat geometrické
zaměření
20. vytipovat stavební místa a připravit pro ně regulační plán – v rámci přípravy ÚP
se hledá
21. dát do KZ postup při nečinnosti majitele dřevin přesahujících na obecní pozemky
(bod 15)
22. uzavřít smlouvu o užívání pozemku par. č. 1314/5 v k.ú. Kunštát na Moravě (bod
19)
23. jednat s provozovatelem 2 automatů v Kunštátě o jejich odstranění a připravit
vyhlášku proti hazardu – jednalo se a došlo ke shodě
24. připravit personální audit – ještě se nezačalo
MDDr. Bočková přišla.
25. zvýšit propagaci cyklotrasy okolo Kunštátu doplněním zastávek o cedule
s místními pohádkami – paní Hrušková (referentka FO) na tom pracuje; je možné
přes dotace z MAS pořídit venkovní fitnescentra a ta pak umístit na některé
zastávky trasy
Ing. Sojka uvedl, že je určitě pro a že propagace nemusí být náročná, je možné
spolupracovat se ZŠ. Bylo by vhodné, aby vše fungovalo už příští rok.
26. zjistit, zda je možné dělat více změn územního plánu zaráz – toto možné není
Ing. Niznerová (vedoucí VHO) dodala, že by se 2 řízení mohla vzájemně vylučovat
a překrývat se.
27. Soustředit podklady pro schválení „Zadání změny č. 2 územního plánu
Kunštát“ do příštího zasedání ZM. – podbod v bodě různé
ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
*

*

Bod 4 – Zpráva o činnosti Rady města
Místostarosta přednesl zprávu o činnosti RM.
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RM se zabývala mimo jiné:
Komunikace I/19 – Kunštát, průtah
Revitalizace Panské zahrady
Rozšíření kanalizace
Dotace na přístavbu MŠ
Rekonstrukce chodníků
Sportovní hala
Penzion pro důchodce
Bytový dům Nová č.p. 504
Psí hřbitov
Veřejná stížnost
Příprava PD - budovy
PD – opravy komunikací a chodníků 2017
KD Kunštát
Výzva IROP č. 46
Odstranění závad herních prvků
Metodika kontroly těžby a prodeje dříví – Mgr. Göpfert požádal o zaslání nové metodiky
ZM.
Pan Hrdlička upozornil, že v rámci rekonstrukce psího hřbitova budou odtěženy
náletové dřeviny bez následné výsadby.
Ing. Sojka se dotázal na Ing. Musilovou u projektu Panská zahrada. Předsedající
odpověděl, že došlo k erozi břehů rybníku a náprava nebude levná. RM rozhodla, že
zjistí, zda by nebylo možné nápravu vyžadovat po zhotoviteli. Ten ale uvedl, že jednal
přesně dle projektu, proto byla autorka PD Ing. Musilová požádána o stanovisko
k vyjádření zhotovitele.
Ing. Sojka uvedl, že na chodníku do Sychotína jsou stále hromady písku. Předsedající
uvedl, že se písek nestihl rozmést a bude uložen na SDO a domete se později. Ing. Sojka
namítl, že toto je věc zhotovitele.
Ing. Sojka se dotázal na seznam plánovaných staveb, který byl rozeslán zastupitelům.
Předsedající odpověděl, že toto se bude řešit v bodě různé.
Ing. Sojka k výzvě IROP uvedl, že RM schválila studii za 95.000 Kč, a dotázal se, jak je
možné, že tak vysoká cena byla schválena. Předsedající uvedl, že firma s MK jednala už
od jara a s tímto programem přišla ona. Ing. Sojka prohlásil, že je to v rozporu se
směrnicí, protože cena musí být ověřená. Předsedající uvedl, že poptával 2 další firmy,
ale že jedna se neozvala zpět a druhá dala podobnou cenu. Ing. Sojka se dotázal, kdo
jednal za tuto firmu. Předsedající odpověděl, že Ing. Sivera. Ing. Sojka upozornil, že tento
člověk dlouhodobě poškozoval MK a těch 95.000 Kč nebude způsobilý výdaj. Navrhl
přijmout usnesení, že se smlouva vypoví a dohodne se s někým jiným. Předsedající
uvedl, že je nutné se podívat na znění smlouvy. Ing. Sojka uvedl, že RM by k tomuto
příště měla přistoupit lépe a že i cena do 200.000 Kč by měla být adekvátní. Předsedající
uvedl, že se tím bude RM zabývat. Místostarosta doplnil, že to proberou i s ředitelem ZŠ.
Ing. Sojka uvedl, že se MK odvolalo proti rozhodnutí ve sporu s řádem Těšitelek, nyní je
ale situace jiná a jeví se jako pravděpodobné, že MK spor prohraje. RM by toto měla
prověřit a stáhnout odvolání. Předsedající uvedl, že současnou situaci zjistí.
Ing. Sojka uvedl, že poslední 2 roky bylo prioritou RM mít schválený rozpočet před
koncem roku. Dotázal se, proč se nyní toto změnilo. Místostarosta odpověděl, že při
posledním schvalování proběhla velká diskuze kvůli konečnému zůstatku na účtu, tímto
se tomu snaží vyhnout. Ing. Sojka uvedl, že jako předseda FV s tímto nesouhlasí a že
všechna okolní města a obce mají již rozpočet schválený.
ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
*
*
*
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Bod 5 – Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
Mgr. Göpfert uvedl, že se KV nesešel.
Ing. Sojka uvedl, že se FV nesešel.
ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
*

*

*

Bod 6 – Rozpočtové opatření č. 9/2016
Ing. Marková (vedoucí FO) přednesla informace k RO č. 9/2016. Před týdnem spolu
s pozvánkou na zasedání byl členům zastupitelstva písemně rozeslán předběžný 9.
návrh změn v rozpočtu, který byl vyhotoven na podkladě skutečnosti k 30. listopadu.
Dnes byl předložen doplněný návrh změn o skutečnosti, které nastaly v prosinci a s
předpokládanými platbami do konce roku. Navrhované změny počítají s navýšením
objemu rozpočtu příjmů i výdajů o 347.600 Kč, z toho Fond obnovy vodohospodářského
majetku 14.000 Kč. V případě schválení 9. RO bude rozpočet města na rok
2016 vyrovnaný ve výši 64.657.000 Kč.
Ing. Sojka se dotázal, jaký se plánuje zůstatek na účtu. Ing. Marková odpověděla, že asi
1,7 mil. Kč, ale objem peněz bude mnohem vyšší.
Ing. Sojka navrhl navýšit příspěvek pro ZŠ. Paní Vlasáková uvedla, že se v ZŠ byla zeptat
a že žádné závazky nemají a dle nich 300.000 Kč stačí. Ing. Sojka uvedl, že přesto na
návrhu trvá, protože peníze budou využity ve prospěch dětí. Mgr. Sedlák (ředitel ZŠ a MŠ
Kunštát) uvedl, že budou vděční za každý příspěvek. Místostarosta se Mgr. Sedláka
dotázal, zda je schopný připravit do příští RM rozpočet na využití tohoto příspěvku. Mgr.
Sedlák souhlasil. Paní Vlasáková uvedla, že by toto už nechala na příští rok. Ing. Sojka
uvedl, že se jedná o doplatek auly. Místostarosta uvedl, že se škole vždy vyšlo vstříc. Ing.
Sojka uvedl, že rada školy příspěvek doporučila. Předsedající se dotázal, zda je možné
někde 200.000 Kč vzít. Ing. Marková uvedla, že netuší, kde. Ing. Sojka uvedl, že je to tím,
že zůstatek na účtu není v rozpočtu. Ing. Havelka uvedl, že dají příslib, že bude rozpočet
ZŠ v příštím roce navýšen o 200.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Kunštát na rok
2017 o 200.000 Kč.
Výsledek hlasování č.3:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/03/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Kunštát na rok
2017 o 200.000 Kč.
Ing. Sojka uvedl, že se zdrží hlasování o RO, protože jsou tam akce, které se nestihnou a
RO bude sloužit jen k umožnění plateb. Ing. Marková odpověděla, že neví, co nebude
utraceno a že smyslem rozpočtu je rovnat plán a skutečnost. Ing. Sojka uvedl, že RM ví,
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které akce probíhají a které ne. Předsedající uvedl, že obecně nevědí, které platby a
faktury přijdou. Akce, které mohly být odstraněny, odstraněny byly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.
Výsledek hlasování č.4:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing. Sedlák
Libor, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Sojka Petr.
Usnesení č. 17/04/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016.
MVDr. Wetter odešel.
*

*

*

Bod 7 – Rozpočet vodohospodářského odboru na rok 2017
Ing. Niznerová přednesla návrh rozpočtu VHO na rok 2017. Paní Vlasáková se dotázala,
proč se plánuje ztráta. Ing. Niznerová odpověděla, že se jedná o účetní ztrátu kvůli
odpisům. Paní Vlasáková uvedla, že bylo řečeno, že ve ztrátě nikdy nebudou.
MVDr. Wetter přišel.
Ing. Sojka uvedl, že tato ztráta je tam od začátku. Jedná se pouze o účetní ztrátu a zisk ve
výši 3 mil. Kč bude převeden na fond obnovy. Zdůraznil, že kdyby bylo MK ve svazku,
zisk by žádný nepřicházel a veškeré opravy by MK muselo financovat samo.
Ing. Havelka odešel.
MDDr. Bočková odešla.
Mgr. Göpfert se dotázal, zda by nebylo taktické vzhledem k velmi vysoké ceně vody tuto
cenu snížit. Předsedající odpověděl, že u stočného je stanovena regulace a musí být
zvyšované každý rok. U vodného může cena klesnout, ale tím klesají i odvody do fondu
obnovy a pak se musejí opravy financovat z rozpočtu města.
Ing. Havelka přišel.
Mgr. Göpfert uvedl, že v Olešnici měli mnohem nižší cenu vody a že by bylo taktické
ukázat, že jdeme dobrou cestou.
MDDr. Bočková přišla.
Předsedající uvedl, že se snížila cena oprav a zkvalitněly služby. Majetek se zhodnocuje a
snížení ceny by nebylo rozumné. Ing. Niznerová dodala, že v lednovém KZ vyjde článek,
který bude cenu vody objasňovat. Ing. Sojka uvedl, že cena vody je součtově pro rok
2017 stejná, jako pro rok 2016, ale ve výsledku se vybere méně. Dodal, že drtivá většina
občanů je s cenou vody srozuměna. Paní Vlasáková se dotázala na cenu vody. Ing.
Niznerová uvedla, že vodné činí 40,71 Kč vč. DPH a stočné 53,02 Kč vč. DPH (zvyšuje se o
2 % a inflaci). Ing. Sojka uvedl, že všechny obce ve svazku mají dražší vodu.
Paní P (majitelka nemovitosti v Kunštátě) se dotázala, kdy proběhne oprava kanalizace
v Rudecké ulici. Ing. Niznerová odpověděla, že zatím naplánovaná není. Ing. Sojka dodal,
že když se tvořil plán oprav, dala se přednost rovinatým úsekům, které jsou v horším
stavu. Předsedající doplnil, že je také různé, jestli se jedná o jednotnou nebo oddílnou
kanalizaci. Ing. Sojka uvedl, že fond obnovy nelze využít na investice, ale pouze na
opravy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočet (výnosy a náklady)
vodohospodářského odboru na rok 2017.
Výsledek hlasování č.5:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: Vlasáková Marie,
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/05/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočet (výnosy a náklady)
vodohospodářského odboru na rok 2017.
*

*

*

Bod 8 – Rozpočtové provizorium města na rok 2017
Ing. Marková přednesla informace k rozpočtovému provizoriu. Pokud není zpracován a
schválen rozpočet na rok 2017, je nutné postupovat ve smyslu ustanovení § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a stanovit
pravidla rozpočtového provizoria pro zajištění financování výdajů města do doby
schválení závazného rozpočtu na rok 2017.
Na základě doporučení pracovníků Krajského úřadu je rozpočtové provizorium
města formulováno v textové podobě v následujícím znění:
V prvních měsících roku 2017 budou v oblasti příjmů k dispozici finanční prostředky ve
výši zůstatku roku 2016, dále příjmy od finančního úřadu, případně dotace, drobné
platby od obyvatel a úhrady evidovaných pohledávek.
Pro zajištění plynulého chodu finančního hospodaření města je třeba, aby byly průběžně
(v rámci výše uvedených zdrojů) hrazeny výdaje, které nastanou, a to zejména:
- výdaje za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, PHM, výdaje na DDHM –
např. vybavení kulturního domu Kunštát, služby poštovní a telekomunikační, zimní
údržba vozovek, odvoz odpadů a jiné služby, výdaje na dopravní obslužnost, opravy a
udržování majetku, nákup materiálu, výdaje na mzdy – odvody a výplaty zaměstnanců,
provoz MěÚ, kulturní akce a jiné
- příspěvky na provoz příspěvkové organizace města – Základní škola a Mateřská škola
Kunštát, příspěvková organizace
- výdaje na investiční akce dle platných uzavřených smluv – např. kanalizace II. etapa,
investiční výdaje na projekty, studie …
- výdaje v souladu se smlouvami o poskytnutí a čerpání dotací z předchozího roku –
např. vratka nevyčerpané dotace na volby
- čtvrtletní odvody DPH dle „Přiznání k dani z přidané hodnoty“
- platby faktur, které nebudou uhrazeny do 31.12.2016 a které byly v rozpočtu
předchozího roku
- splátky úvěru, půjčky SFŽP + úhrada úroků
O dalších mimořádných platbách, které bude třeba uhradit v mezidobí od 1. 1. 2017 do
doby schválení rozpočtu, bude rozhodovat starosta a RM v rámci svých pravomocí.
Mgr. Göpfert se dotázal, zda to bude mít vliv na žádosti o dotace. Ing. Sojka odpověděl, že
mimořádně může rozhodnout starosta nebo RM. Předsedající doplnil, že o ničem
mimořádném, co by se chystalo, neví.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové provizorium města
Kunštát na rok 2017.
Výsledek hlasování č.6:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing. Sedlák
Libor, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Sojka Petr.
Usnesení č. 17/06/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozpočtové provizorium města
Kunštát na rok 2017.
*

*

*

Bod 9 – OZV č. 4/2016 a OZV č. 5/2016
Ing. Kolář (dále jako „tajemník“) uvedl, že ZM vzneslo požadavek na přípravu OZV na
regulaci hazardních her, která by platila od 1.1.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát vydává na základě ustanovení § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o
regulaci provozování hazardních her.
Výsledek hlasování č.7:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/07/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát vydává na základě ustanovení § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o
regulaci provozování hazardních her.
Tajemník přednesl nutnost schválení OZV, kterou se ruší předchozí OZV k ÚP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát vydává v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o závazných částech Změny č. 1
územního plánu sídelního útvaru Kunštát, a Obecně závazná vyhláška
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č.2/2005, o závazných částech Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Kunštát.
Výsledek hlasování č.8:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/08/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát vydává v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o závazných částech Změny č. 1
územního plánu sídelního útvaru Kunštát, a Obecně závazná vyhláška
č.2/2005, o závazných částech Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Kunštát.
*
*
*
Bod 10 – Prodej pozemků
Tajemník přednesl žádost JUDr. T na prodej pozemku. Cena dle cenové mapy je 100-150
Kč. RM navrhuje cenu 100 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku par. č. 230, zahrada, o výměře 97 m2 a části pozemku par. č. 231/1,
ostatní plocha, o výměře 14 m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, JUDr. BT,
bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující
uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.9:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/09/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku par. č. 230, zahrada, o výměře 97 m2 a části pozemku par. č. 231/1,
ostatní plocha, o výměře 14 m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, JUDr. BT,
bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující
uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů K na prodej pozemku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku par. č. 171, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2 a části
pozemku par. č. 172, trvalý travní porost, o výměře cca 1.285 m2, oba v k.ú.
Sychotín, manželům JaVK, bytem, za cenu 4,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a
čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu
na oddělení pozemku, zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Výsledek hlasování č.10:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/10/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku par. č. 171, trvalý travní porost, o výměře cca 170 m2 a části
pozemku par. č. 172, trvalý travní porost, o výměře cca 1.285 m2, oba v k.ú.
Sychotín, manželům JaVK, bytem, za cenu 4,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a
čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu
na oddělení pozemku, zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů B na prodej pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku par. č. 171, trvalý travní porost, o výměře cca 114 m2 a části
pozemku par. č. 172, trvalý travní porost, o výměře cca 1.110 m2, oba v k.ú.
Sychotín, manželům KaJB, bytem, za cenu 4,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a
čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu
na oddělení pozemku, zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Výsledek hlasování č.11:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/11/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku par. č. 171, trvalý travní porost, o výměře cca 114 m2 a části
pozemku par. č. 172, trvalý travní porost, o výměře cca 1.110 m2, oba v k.ú.
Sychotín, manželům KaJB, bytem, za cenu 4,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a
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čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geom. plánu
na oddělení pozemku, zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V, S, P a paní K na prodej pozemku pod bytovým
domem. Paní Vlasáková navrhla pozemky nerozparcelovávat, ale prodat je jako celek.
Ing. Sojka uvedl, že je to takto v pořádku vzhledem k inženýrským sítím.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 961, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 177 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, do spoluvlastnictví:
- manželům JaIV, o velikosti id. ¼
- manželům KaLS, o velikosti id. ¼
- MK, o velikosti id. ¼
- manželům PaMP, o velikosti id. ¼,
všichni bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i
daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.12:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/12/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 961, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 177 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, do spoluvlastnictví:
- manželům JaIV, o velikosti id. ¼
- manželům KaLS, o velikosti id. ¼
- MK, o velikosti id. ¼
- manželům PaMP, o velikosti id. ¼,
všichni bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do
katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i
daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V, N, U a pana H na prodej pozemku pod bytovým
domem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 962, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 176 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, do spoluvlastnictví:
- manželům MaJV, o velikosti id. ¼
- manželům JaLN, o velikosti id. ¼
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- AH, o velikosti id. ¼
všichni bytem ,
- manželům MU, bytem a LU, bytem , o velikosti id. ¼,
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Výsledek hlasování č.13:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/13/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 962, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 176 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, do spoluvlastnictví:
- manželům MaJV, o velikosti id. ¼
- manželům JaLN, o velikosti id. ¼
- AH, o velikosti id. ¼
všichni bytem ,
- manželům MU, bytem a LU, bytem , o velikosti id. ¼,
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové
přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V, V, U, B, V, S, P a paní K na prodej zahrádek za
garážemi. Paní Vlasáková navrhla pozemky prodat celé. Ing. Sojka prohlásil, že by jim je
ale MK muselo vnutit. Předsedající doplnil, že by vznikl problém s přístupem
k zahradám.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č. 958/1, ostatní plocha, v k.ú. Kunštát na Moravě, a to:
- část o výměře cca 100 m2 manželům JaIV, bytem
- část o výměře cca 109 m2 manželům KaLS, bytem
- část o výměře cca 99 m2 MK, bytem
- část o výměře cca 102 m2 manželům PaMP, bytem
- část o výměře cca 109 m2 manželům MaJV, bytem
- část o výměře cca 100 m2 manželům MU, bytem a LU, bytem
- část o výměře cca 90 m2 manželům JaPB, bytem
- část o výměře cca 105 m2 manželům MaMV, bytem
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.14:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
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Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/14/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č. 958/1, ostatní plocha, v k.ú. Kunštát na Moravě, a to:
- část o výměře cca 100 m2 manželům JaIV, bytem
- část o výměře cca 109 m2 manželům KaLS, bytem
- část o výměře cca 99 m2 MK, bytem
- část o výměře cca 102 m2 manželům PaMP, bytem
- část o výměře cca 109 m2 manželům MaJV, bytem
- část o výměře cca 100 m2 manželům MU, bytem a LU, bytem
- část o výměře cca 90 m2 manželům JaPB, bytem
- část o výměře cca 105 m2 manželům MaMV, bytem
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům JaIV, bytem , za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.15:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/15/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům JaIV, bytem , za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů S na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům KaLS, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
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kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.16:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/16/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům KaLS, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MaMV, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.17:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/17/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 960/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MaMV, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost pana V na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 958/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, MV, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase
obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a
vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující,
podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.18:
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Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/18/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 958/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, MV, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase
obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a
vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující,
podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů B na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 958/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům JaPB, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.19:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/19/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 958/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům JaPB, bytem, za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů V na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 959/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MaJV, bytem , za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.20:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
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Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/20/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 959/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MaJV, bytem , za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o
cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením
kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitosti
uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů U na prodej pozemku pod garáží.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 959/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MU, bytem a LU, bytem , za cenu 100,- Kč/m2.
Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.21:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Vlasáková Marie.
Usnesení č. 17/21/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemku p.č. 959/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, manželům MU, bytem a LU, bytem , za cenu 100,- Kč/m2.
Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň
z nabytí nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl žádost manželů P, J, Š a P na prodej pozemku pod bytovým domem.
Paní Vlasáková se dotázala, čí je volný čtverec mezi pozemky. Ing. Sojka odpověděl, že je
to majetek MK a slouží jako přístupová cesta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č. 946/1, orná půda, v k.ú. Kunštát na Moravě, a to:
- část o výměře cca 150 m2 manželům JaRP, bytem
- část o výměře cca 125 m2 manželům DaKJ bytem
- část o výměře cca 210 m2 manželům MaHŠ, bytem
- část o výměře cca 210 m2 manželům PaBP, bytem
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
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Výsledek hlasování č.22:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/22/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku p.č. 946/1, orná půda, v k.ú. Kunštát na Moravě, a to:
- část o výměře cca 150 m2 manželům JaRP, bytem
- část o výměře cca 125 m2 manželům DaKJ bytem
- část o výměře cca 210 m2 manželům MaHŠ, bytem
- část o výměře cca 210 m2 manželům PaBP, bytem
za cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Tajemník přednesl opětovnou žádost pana Š na prodej pozemku. Mgr. Göpfert se
dotázal, zda je vůbec možné opakovaně žádat o prodej stejného pozemku. Tajemník
odpověděl, že to možné je. Byl zpracován znalecký posudek na cenu žádaného pozemku
a ta byla stanovena na 16.000 Kč. Předsedající doplnil, že dle zákona o obcích může být
cena stanovena jako cena v čase a místě obvyklá nebo je nutné cenu ověřit u 3 realitních
kanceláří případně u soudního znalce. Cena tohoto pozemku byla stanovena soudním
znalcem a byly osloveny i realitní kanceláře. Realitní kanceláře uvedly, že by o takový
pozemek vůbec neměly zájem. Tajemník doplnil, že důvod nezájmu je nemožnost na
pozemku umístit stavbu. Mgr. Göpfert se dotázal na cenu znaleckého posudku.
Předsedající odpověděl, že posudek stál 600 Kč.
Ing. Sojka uvedl, že se na daný pozemek byl podívat. Uvedl, že cena 100 Kč je směšná
v porovnání s tím, že vedlejší pozemek se prodával za 1.000 Kč. Tak nízká cena svědčila
o tom, že s pozemkem něco je, ale to není pravda. MK pozemek nemusí prodat vůbec.
Pozemek je v perfektním stavu. Na pozemku je jen kousek meze, který vznikl při stavbě
domu pana Šimona, který tím znehodnotil pozemek MK. Jediná správná cena by byla 640
Kč/m2. Při výkupní ceně 240 Kč/m2 není důvod prodávat za 100 Kč/m2. Ing. Sojka dal
kolovat fotky zmíněných pozemků. Předsedající uvedl, že je tedy návrh na prodej a může
být dán protinávrh. Ing. Sojka uvedl, že jednou už se hlasovalo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje prodej části pozemku par. č. 413/1,
trvalý travní porost, o výměře 100 m2, a části pozemku parc. č. 413/25, trvalý
travní porost, o výměře 62 m2, oba v k.ú. Kunštát na Moravě, PŠ, bytem , za
cenu 100,- Kč/m2. Jedná se o cenu dle znaleckého posudku. Kupující uhradí
náklady spojené s vyhotovením geom. plánu na oddělení pozemku,
zpracováním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí
nemovitosti uhradí kupující, podává i daňové přiznání.
Výsledek hlasování č.23:
Pro: Hrdlička Lukáš, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: Banya Julius, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš, Ing. Ježek Bohuslav,
Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie,
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Zdrželi se: MDDr. Bočková Eva, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník
Milan.
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Sojka uvedl, že by bylo vhodné prodávané pozemky pro zastupitele vyfotit. Ing.
Španěl navrhnul, aby se zastupitelé šli na dané pozemky osobně podívat. Ing. Sojka
uvedl, že nevěděl, jak daný pozemek vypadá, a předkladatel by měl za toto zodpovídat.
Ing. Španěl upozornil, že fotky mohou klamat. Předsedající připomněl, že mezi
povinnosti zastupitele patří mít přehled o věcech, o kterých rozhoduje. Ing. Sojka uvedl,
že ideální by bylo mít projektor a na něm dostupné všechny materiály vč. fotek.
*

*

*

Bod 11 – Vyřazení majetku
MVDr. Wetter odešel.
Tajemník uvedl, že zastupitelům byly předloženy seznamy položek na vyřazení. Ing.
Sojka se dotázal, zda je všechna elektrotechnika nefunkční, protože funkční věci by
mohly být darovány chudým dětem. Tajemník uvedl, že po vyřazení se dané věci mohou
darovat nebo prodat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného
dlouhodobého hmotného majetku dle předložených seznamů.
Výsledek hlasování č.24:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Mgr. Göpfert Pavel, Ing. Havelka Aleš,
Hrdlička Lukáš, Ing. Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/23/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného
dlouhodobého hmotného majetku dle předložených seznamů.
MVDr. Wetter přišel.
*

*

*

Bod 12 – Různé
Odměny předsedům OV
Tajemník přednesl, že jako každý rok by bylo vhodné schválit odměnu předsedům OV,
protože za tuto činnost nejsou během roku odměňováni. V loňském roce byla výše
odměny: OV Rudka, Újezd a Sychotín 3.500,- Kč, OV Hluboké a Touboř 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyplacení odměn předsedům
Osadních výborů ve výši: OV Rudka, Újezd a Sychotín 3.500,- Kč, OV Hluboké a
Touboř 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování č.25:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing. Sedlák
Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Mgr. Göpfert Pavel.
Usnesení č. 17/24/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyplacení odměn předsedům
Osadních výborů ve výši: OV Rudka, Újezd a Sychotín 3.500,- Kč, OV Hluboké a
Touboř 2.000,- Kč.
Termíny zasedání ZM v roce 2017
Ing. Sojka uvedl, že zasedání v 11/2017 bude chybět. Předsedající uvedl, že není
problém udělat mimořádné ZM. Ing. Sojka prohlásil, že je lepší schválit zasedání 1 x za 2
měsíce.
ZM Kunštát bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017.
Financování akce Multifunkční areál Újezd
Tajemník přednesl, že jednou z podmínek žádosti MŠMT je, že ZM musí souhlasit
s finanční spoluúčastí. Předpokládaná cena je 13,5 mil. Kč a maximální výše dotace je
50 %. Předsedající uvedl, že částka je vysoká, ale tato akce se již řeší dlouho. 7 mil. Kč
může ohrozit další investice města a možná by se mělo uvažovat o úvěru. Ing. Sojka
uvedl, že zastupitelé o této akci nic nevědí a možná by pan Tenora (velitel hasičů
v Újezdě) měl o projektu něco říci. Pan Tenora uvedl, že v roce 2008 byla zpracována
studie, v roce 2014 byla oprášena a v roce 2015 měla být akce v rozpočtu. Proběhlo VŘ
na PD a PD byla dokončena v 11/2016. Areál bude obsahovat: dráhu na 100 m, dráhu
pro hasičský sport, víceúčelové hřiště, malé kluziště, fitness centrum, dráhu s asfaltovým
povrchem, skate park, zázemí areálu (garáž, pergola, občerstvení). Ing. Sojka připomněl,
že se jedná o ceníkovou cenu a cena výsledná může být nižší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje v případě získání dotace z programu
MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu na akci:
„Multifunkční sportovní areál
Újezd u Kunštátu“ dofinancování
akce z prostředků města. Rozpočet činí 13.658.317,- Kč včetně DPH, výše
dotace max. 50 %, předpokládaná výše podílu města 6.900.000,- Kč.
Výsledek hlasování č.26:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Mgr. Göpfert Pavel, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/25/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje v případě získání dotace z programu
MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu na akci:
~20~

„Multifunkční sportovní areál
Újezd u Kunštátu“ dofinancování
akce z prostředků města. Rozpočet činí 13.658.317,- Kč včetně DPH, výše
dotace max. 50 %, předpokládaná výše podílu města 6.900.000,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace KST
Tajemník přednesl, že KST má s MK dohodu o financování. Příspěvek v roce 2016 by měl
být 99.802 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města na rok 2016, dohody o spolupráci při provozování
malého sálu (přístavby sportovní haly) při městské sportovní hale v Kunštátě
a na základě žádosti ze dne 7. 12. 2016, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 99.802,- Kč Klubu stolního tenisu Kunštát, sídlem Zámecká 303,
Kunštát, na úhradu nákladů spojených s provozováním malého sálu při
městské sportovní hale.
Výsledek hlasování č.27:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Mgr. Göpfert Pavel, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Ing. Sojka Petr.
Usnesení č. 17/26/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města na rok 2016, dohody o spolupráci při provozování
malého sálu (přístavby sportovní haly) při městské sportovní hale v Kunštátě
a na základě žádosti ze dne 7. 12. 2016, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 99.802,- Kč Klubu stolního tenisu Kunštát, sídlem Zámecká 303,
Kunštát, na úhradu nákladů spojených s provozováním malého sálu při
městské sportovní hale.
Změna č. 2 územního plánu
Ing. Niznerová uvedla, že na minulém ZM se rozhodlo, že se začne pracovat na změně ÚP,
a měl by být stanoven jeho rozsah. Ing. Sojka uvedl, že změna by se měla týkat pouze
vyjmutí obchvatu a změn, které to neohrozí. Ing. Španěl uvedl, že by to mělo být právě
naopak, protože se všichni budou odvolávat. Ing. Sojka uvedl, že v tom případě by tam
měl být zahrnut pouze obchvat. Ing. Španěl uvedl, že změna trvá 1-1,5 roku, pak se
teprve může dát další žádost. Předsedající uvedl, že se tlačí na obchvat, a dotázal se, kde
je zájem města. Ing. Sojka odpověděl, že jsou tam pozemky, kde může být průmyslová
zóna. Dodal, že by určitě šlo dát po půl roce žádost o další změnu. Ing. Španěl odpověděl,
že jim bylo řečeno, že toto nelze. Ing. Sojka navrhnul nyní schválit obchvat a během této
změny připravovat změnu č. 3. Předsedající uvedl, že se mu toto rozdělení nelíbí. Ing.
Sojka odpověděl, že čím je změna obsáhlejší, tím je větší riziko. Místostarosta připomněl
problém požární zbrojnice a navrhnul toto připojit k obchvatu. Ing. Sojka se dotázal, zda
je ohledně toho vše připraveno, aby se tím obchvat nezdržoval. Samotná příprava bude
trvat 0,5 roku. Předsedající uvedl, že i když se ZM rozhodne pouze pro obchvat, bude to
stále trvat 1,25 roku. Ing. Sojka dodal, že se mezi tím může připravit změna č. 3.
Paní Líkařová odešla.
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Předsedající uvedl, že by změny řešil dohromady. Ing. Španěl uvedl, že Ing. Sojka má asi
pravdu, protože nyní by stejně nová výstavba povolena nebyla. Ing. Niznerová doplnila,
že na jaře bude vyhodnocení po 4 letech. Místostarosta navrhnul udělat 2 změny
(obchvat a zbytek). Tajemník připomněl, že v usnesení musí být uvedený odpovědný
zastupitel.
Paní Líkařová přišla.
Ing. Sojka navrhnul na tuto pozici místostarostu. Předsedající navrhnul schválení
zahájení příprav a na příštím ZM specifikovat rozsah změn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pořízení Změny č. 2
územního plánu Kunštát.
Město Kunštát požádá MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování,
o výkon pořizovatele Změny č. 2 územního plánu Kunštát.
ZM Kunštát pověřuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, zastupitele Ing. Libora Sedláka, místostarostu,
spoluprací s pořizovatelem při přípravě a projednání Změny č. 2 územního
plánu Kunštát.
Výsledek hlasování č.28:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Mgr. Göpfert Pavel, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Ing. Sedlák Libor.
Usnesení č. 17/27/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr pořízení Změny č. 2
územního plánu Kunštát.
Město Kunštát požádá MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování,
o výkon pořizovatele Změny č. 2 územního plánu Kunštát.
ZM Kunštát pověřuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, zastupitele Ing. Libora Sedláka, místostarostu,
spoluprací s pořizovatelem při přípravě a projednání Změny č. 2 územního
plánu Kunštát.
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Tajemník přednesl změny v nařízení vlády o odměňování neuvolněných členů ZM.
Místostarosta uvedl, že RM navrhuje částky ponechat, ale odměny sčítat. Ing. Sojka
navrhnul zvýšit odměnu člena ZM na 599 Kč. Ing. Havelka navrhl zvýšit odměnu
místostarosty o 2.000 Kč. Proti tomuto místostarosta protestoval. Mgr. Göpfert navrhl
zaokrouhlit odměnu člena RM.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města takto:
- místostarosta
10.000,- Kč měsíčně
- člen rady města
1.500,- Kč měsíčně
- předseda výboru
800,- Kč měsíčně
- předseda komise
500,- Kč měsíčně
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí
599,- Kč měsíčně
- člen výboru
250,-Kč měsíčně
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje, že při souběhu výkonu funkcí (člen zastupitelstva +
předseda výboru nebo člen zastupitelstva + předseda komise nebo člen
zastupitelstva + člen rady města) se odměna neuvolněnému členu
zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje, že schválené měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva budou poskytovány od 1. 1. 2017, popř.
ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování č.29:
Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Ing. Ježek Bohuslav,
Líkařová Marie, Mgr. Göpfert Pavel, Neudert Vojtěch, Podsedník Milan, Ing.
Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr. Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: Hrdlička Lukáš.
Usnesení č. 17/28/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města takto:
- místostarosta
10.000,- Kč měsíčně
- člen rady města
1.500,- Kč měsíčně
- předseda výboru
800,- Kč měsíčně
- předseda komise
500,- Kč měsíčně
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí
599,- Kč měsíčně
- člen výboru
250,-Kč měsíčně
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje, že při souběhu výkonu funkcí (člen zastupitelstva +
předseda výboru nebo člen zastupitelstva + předseda komise nebo člen
zastupitelstva + člen rady města) se odměna neuvolněnému členu
zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanovuje, že schválené měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva budou poskytovány od 1. 1. 2017, popř.
ode dne zvolení do funkce.
Ing. Havelka odešel.
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Plánované investice a stavby
Předsedající uvedl, že u všech staveb a investic, které byly zastupitelům zaslány, není
známa finanční náročnost. Může ale další informace poskytnout písemně, nebo může
proběhnout pracovní ZM. Ing. Sojka uvedl, že např. o Multifunkčním areálu v Újezdě
zastupitelé nic nevěděli. Bylo by tedy dobré zaslat všechny projekty v PDF a jednotlivé
informace o stádiích projektů by také měly být zaslány mailem. Dodal, že má problém
s výstavbou schodiště v KD.
Ing. Havelka přišel.
Místostarosta uvedl, že se nyní připravuje PD. S využitím stávajícího schodiště je
problém, protože se musí pronajmout od p. Cápala přísálí. Předsedající uvedl, že se
sejdou nad podrobnými materiály. Mgr. Göpfert navrhnul vše řešit smluvně s nájemcem
restaurace. Předsedající odpověděl, že nynější smlouvy platí do roku 2023. Ing. Sojka
uvedl, že není problém pro nájemce chození přes restauraci. Dle něj nemá cenu toto
podstupovat kvůli jedné akci ročně. Navrhnul po zpracování PD toto přednést ZM a
obdobně jednat i v případě SH. Předsedající slíbil, že bude průběžně předávat co nejvíce
informací. Mgr. Göpfert navrhnul panu Cápalovi snížit nájem a na oplátku moci využívat
více prostor KD. Předsedající uvedl, že RM se již s panem Cápalem dohodla.
Předsedající připomněl i otázku dřevěného mostku v Panské zahradě, protože materiál
by se musel připravit co nejdříve.
Pan Banya odešel.
Dodal, že památkáři ani AOPK s manažerem projektu Panská zahrada II. na SFŽP s tímto
problém nemá a MK by to stálo materiál a práce nesouvisející přímo s budováním
mostku. Ing. Sojka upozornil, že tam bude hrozit vandalismus, ale jinak s projektem
problém nemá. Informace k záměru byly dostatečné. Ostatní zastupitelé souhlasili
s realizací.
Pan Banya přišel.
Mgr. Göpfert navrhnul vybudování schodů z Panské zahrady do areálu zámku.
Předsedající uvedl, že současný majitel pozemku plánuje vybudování průchodu na své
náklady a čeká na souhlas památkářů.
Předsedající předal slovo Ing. D, který 14.12. donesl záměr. Ing. D uvedl, že se jedná o
pozemky nad keramikou směrem na Rudku. Vlastníci pozemků plánují v dané lokalitě do
budoucna výstavbu. Je třeba oslovit další majitele, vykoupit pozemky, přeložit plyn a VN.
E.ON by VN na vlastní náklady mohl dát do země. Mohlo by tam vzniknout až 35 nových
míst. Jde o to, aby MK vše koordinovalo a stanovil se podíl MK a majitelů. Předsedající
dodal, že se po MK chce, aby vykoupilo pozemky a zasíťovalo je. Ing. D uvedl, že dle ÚP je
to prostor pro výstavbu. Předsedající uvedl, že by bylo dobré, aby RM toto předala SO a
dál informovala ZM. Ing. Sojka prohlásil, že MK by mělo být aktivní a někdo z RM by si to
měl vzít na starost a koordinovat to. Místostarosta se dotázal, co z toho bude plynout pro
MK. Ing. D odpověděl, že nárůst obyvatel a stavebních míst. Dodal, že by měla vzniknout
zastavovací studie. Ing. Sojka uvedl, že je schválená směrnice na spolufinancování
infrastruktury, MK by mělo být investorem sítí a 2/3 nákladů pak přefakturovávat
vlastníkům. Vlastníci nyní žádají vyjádření, zda MK toto podpoří. On by toto podpořil.
Předsedající uvedl, že je ZM pro podpoření akce a že dalším krokem je aktivně
pokračovat dál. Místostarosta uvedl, že vše budou řešit po zasedání RM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Kunštát bylo seznámeno se záměrem výstavby v lokalitě
nad keramikou, souhlasí se záměrem a pověřuje RM a SO ke svolání schůzky a
požaduje předložení dalšího návrhu postupu do příštího zasedání ZM.
Výsledek hlasování č.30:
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Pro: Banya Julius, MDDr. Bočková Eva, Ing. Havelka Aleš, Hrdlička Lukáš, Ing.
Ježek Bohuslav, Líkařová Marie, Mgr. Göpfert Pavel, Neudert Vojtěch,
Podsedník Milan, Ing. Sedlák Libor, Ing. Sojka Petr, Vlasáková Marie, MVDr.
Wetter Zdeněk
Proti: 0
Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 17/29/2016:
Zastupitelstvo města Kunštát bylo seznámeno se záměrem výstavby v lokalitě
nad keramikou, souhlasí se záměrem a pověřuje RM a SO ke svolání schůzky a
požaduje předložení dalšího návrhu postupu do příštího zasedání ZM.
Ing. Dobeš požádal o zajištění možnosti otevírání oken v SH. Ing. Havelka namítnul, že
není problém pouštět klimatizaci. Místostarosta navrhnul se domluvit s panem
Kubíčkem a klimatizaci časově nastavit.
*

*

*

Předsedající poděkoval přítomným za účast a celoroční práci, popřál všem klidné svátky
a bohatého ježíška a ukončil zasedání ZM ve 20:29.
*

*

Seznam použitých zkratek:
KZ = Kunštátský zpravodaj
ZM = zastupitelstvo města
MŠ = mateřská školka
OLH = odborný lesní hospodář
LH = lesní hospodář
RM = rada města
FÚ = finanční úřad
MK = město Kunštát
FV = finanční výbor
KV = kontrolní výbor
SD = stavební dozor
ZO = zájmové organizace
ZŠ = základní škola
VŘ = výběrové řízení
FO = fyzická osoba
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Soupis připomínek ze ZM 15.12.2016
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*

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2016
Ověřovatelé:

Starosta:

Lukáš Hrdlička

dne

20.12.2016 …………x………….

Marie Vlasáková

dne

21.12.2016 ……………x……….

MVDr. Zdeněk Wetter

dne

21.12.2016 …………x………….
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Příloha č. 1
zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kunštát dne 15.12.2016 – Prezenční
listina

Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Banya Július
Bočková Eva MDDr.
Göpfert Pavel Mgr.
Havelka Aleš Ing.
Hrdlička Lukáš
Ježek Bohuslav Ing.
Lepka Marek Mgr.
Líkařová Miroslava
Neudert Vojtěch
Podsedník Milan
Sedlák Libor Ing.
Sojka Petr Ing.
Uhrová Iva
Vlasáková Marie
Wetter Zdeněk MVDr.

Podpis:
x
x
x
x
x
x
omluven
x
x
x
x
x
omluvena
x
x

Příloha č.2
PŘIPOMÍNKY ZE ZM 15.12.2016

Z minulých ZM:
- připojení všech objektů na kanalizaci
- informovat o stavu akce Panská zahrada
- kontrola prodeje dřeva za reálné tržní ceny.
- úprava dopravního značení u křižovatky ulic Hliníky a Rudecká
- řešit křižovatku u školy jakmile se začne realizovat oprava křižovatky u kostela
- zajistit provizorní opravy chodníků, komunikací
- zasílání zpráv z Rady školy zastupitelům
- jednou za 3 měsíce uvést částku pohledávek
- zveřejnit postihy vzešlé z kontroly nepřipojených objektů na kanalizaci v KZ
- v případě, že se potvrdí, že jsou suché stromy podél silnice na Rudku vyzvat SÚS,
aby toto řešila
- na cyklotrase mezi Rudkou a Burianovou koupelnou vystupují velké kameny, toto u
zhotovitele reklamovat nebo opravit
- ořez jabloní v Rudecké ulici a dalších stromů v jiných lokalitách, kde zasahují do
chodníků
- řešit parkování v Zámecké ulici
- vyplňovat kolonky „vyjádření RM“ u prodeje pozemků
- připravit soutěž na architektonické zpracování okolí kostela sv. Stanislava a
náměstí ČSČK a Klementa Bochořáka. Tuto přípravu pošle Rada města Kunštát
Zastupitelstvu města Kunštát k připomínkování.
- jednat s majitelem pozemku par. č. 1314/5 v k.ú. Kunštát na Moravě o prodeji
alespoň jeho části za jakoukoliv cenu.
- vytipovat stavební místa a připravit pro ně regulační plán
- připravit personální audit
- zvýšit propagaci cyklotrasy okolo Kunštátu doplněním zastávek o cedule
s místními pohádkami
- zjistit, zda je možné dělat více změn územního plánu zaráz
- soustředit podklady pro schválení „Zadání změny č. 2 územního plánu Kunštát“
do příštího zasedání ZM.
Nové:
- zaslat novou Metodiku kontroly těžby a prodeje dříví ZM
- zasílat všechny projekty v PDF a jednotlivé informace o stádiích projektů mailem

