KUNŠTÁTSKÉ INFORMACE 2/2007
Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 8.1.2007
RM projednala:
•
•
•

požadavky osadních výborů na zařazení akcí do rozpočtu města na rok 2007
vyhodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2006
bezpečnostní hledisko ve městě

RM schválila:
•
•
•
•
•

zadání provedení exekuce pohledávky za firmou Alfine
jmenování Mgr. Smejkalové předsedou školské a sportovní komise
směrnici na poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města
objednávku na dodání osobního automobilu
vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 241/5 a 241/6 v k.ú. Újezd u Kunštátu

RM 15.1.2007
RM schválila:
•

platové výměry ředitelů příspěvkových organizací základní škola a mateřská škola

RM 22.1.2007
RM projednala:
•
•
•

informaci generálního ředitele povodí Moravy o možnosti získání dotací na zbudování
protipovodňových opatření
sdělení Státního fondu životního prostředí o současném vývoji Operačního programu
životní prostředí
petici občanů ve věci dopravního značení na ulici Hliníky

RM schválila:
•
•
•
•
•
•
•

vypsání poptávkového řízení na zpracování studie na objekt občanské vybavenosti
na nám. Klementa Bochořáka
zadání zpracování studie na využití objektu Kulturního domu v Kunštátě
smlouvu o výpůjčce mezi městem a základní školou
jmenování členů školské a sportovní komise
organizační řády základní a mateřské školy
uzavření smlouvy o spolupráci s Národním památkovým ústavem, kterou se umožňuje
provádění svatebních obřadů na zámku v Kunštátě
odpisový plán základní školy

RM 25.1.2007
RM projednala:
•

návrh rozpočtu města na rok 2007

RM schválila:
•
•
•

přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
nákup tiskárny pro městský úřad
zadání zpracování studie výstavby školní kuchyně v budově základní školy
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Přirozený pohyb obyvatel v roce 2006
Přehled o počtu obyvatel k 31. 12. 2006:
Kunštát
Sychotín
Hluboké u K.
Celkem

1 792
249
63
2 576

Újezd
Rudka
Touboř

254
192
26

Narozeno celkem: 36 dětí
Místo

Chlapci

Kunštát
Újezd
Sychotín
Rudka
Hluboké u K.
Touboř

16
2
1
1
1
1

Dívky
7
4
2
1
-

Úmrtí celkem: 18
Místo
Kunštát
Újezd
Sychotín
Touboř

Muži
8
1
1
1

Ženy
6
1

V Kunštátě bylo uzavřeno 22 sňatků, z toho 7 v kostele sv. Stanislava.
-mat-

Platby poplatků v roce 2007
Možnosti plateb místních poplatků:
•
•
•

hotově do pokladny na MěÚ
poštovní poukázkou
převodem z účtu, přes internet, přes mobilní telefon

Při platbách poštovní poukázkou, převodem z účtu, přes internet nebo přes mobilní telefon je
nutné zadávat tyto symboly:
•
•

Číslo účtu: 1360747399/0800
Variabilní symbol = vaše rodné číslo

Specifické symboly:
1111
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810

odvoz TDO
nájemné z bytů
inzerce v "Kunštátských informacíh"
nájem nebytových ploch
poplatek za psa
pronájem pozemku
poplatek z místa – jarmark
poplatek za hrob
zálohy vodné

Toto upozornění platí pouze pro občany Kunštátu a přilehlých obcí. Neplatí pro majitele chat
a rekreačních objektů!

Výše poplatků:
Druh poplatku
odvoz TDO

poplatek ze psů

Kunštát
Kunštát – důchodce
Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka, Újezd
přilehle obce – důchodce

Výše poplatku
390,- Kč/osoba/rok
200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Pozn.: Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o 40%.

Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky 2007-2008
Upozorňujeme zájemce na možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné
informace, včetně poplatku, Vám budou poskytnuty v městské knihovně nebo v informačním
centru. Na níže uvedených adresách je možné

provést aktualizaci stávajících údajů (např. změna tel. čísla), ověřit si, zda je vaše firma
uvedena v rejstříku firem, který je součástí Inforočenky (bez poplatku).
Kontaktní telefony a adresy: 516 462 456, 516 410 576,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz, info@kunstat-mesto.cz
Termín přihlášení je do 15.2.2007.

Upozornění:
Výměna řidičských průkazů – vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 – jejich
držitelé jsou povinni je vyměnit do 31. prosince 2007.
•
•
•
•
•

výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
výměnu provedete na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dle místa trvalého pobytu držitele ŘP).
k výměně s sebou: platný doklad totožnosti, jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
řidičský průkaz, kterému končí platnost
lhůta k převzetí nového ŘP je zpravidla 15 - 20 dnů
více informací na www.mdcr.cz

Kolpingova rodina a město Kunštát si Vás dovoluje pozvat
na tradiční MAŠKARNÍ BÁL – ŠIBŘINKY
17. února 2007 ve 20.00 hod. v KD Kunštát
•
•
•

Hraje Studio K, bohatá tombola
Vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč
Předprodej vstupenek v prodejně Linda

Kolpingova rodina a Město Kunštát srdečně zvou děti
a rodiče na DĚTSKÝ KARNEVAL
18. února 2007 ve 14.00 v KD Kunštát
•
•

Vstupné: 20,- Kč masky 10,- Kč
Občerstvení, tombola, hry, soutěže

Klub stolního tenisu Kunštát
pořádá 17. února 2007 v 9.00 hod. v městské sportovní hale IV. ročník turnaje ve stolním
tenisu „O pohár města Kunštátu“.
Zveme hráče a diváky, kteří se mohou těšit na velmi zajímavé zápasy. Informace na tel.
č. 732 813 213.

5. ročník soutěže o nejlepší slivovici SLIVKOŠT
Vážení příznivci nápoje, který posiluje mysl, srdce a mládenecké síly, dovolujeme si Vás
pozvat 17. února 2007 ve 20.00 do Rudecké hospody na SLIVKOŠT.

Kategorie:
1. Švestky, Dorance
2. Ostatní druhy – hruškovice, třešňovice, kalvados...
K poslechu a dobré pohodě hraje country hudba.
Zve Sdružení složek Rudka. Informace na tel.: 728 083 789

Šachový klub Kunštát
pořádá šachový turnaj pro mládež do 15-ti let Memoriál Jana Jílka.
24. února 2007 v 9.00 hod. v Sychotíně Na Prádle.
Startovné 30,- Kč, členové ŠK zdarma.

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Pelíšek Jaromír, Újezd 39
Palme Anežka, Touboř 34
Bednářová Zuzana, Hliníky 370

nar. 1. 12. 2006
nar. 23. 12. 2006
nar. 28. 12. 2006

Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci únoru:
Hanáková Marie
Patloková Růžena
Ing.Trejbal Lumír
Bartáková Marie
Unčovský Jiří
Ing.Mareček Josef
Chvíla Josef
Růžičková Emilie
PhDr.Vavříček Ladislav
Holubová Vlasta
Švancarová Drahomíra
Hansgutová Ludmila

Rudka 73
Kunštát, Lipka 67
Kunštát, U Hřiště 291
Kunštát, Hliníky 203
Kunštát, Rudecká 335
K., nám. Krále Jiřího 28
Kunštát, Radnická 472
Kunštát, Radnická 472
Kunštát, Brněnská 207
Kunštát,nám.ČSČK 477
Kunštát, Tenorova 432
Rudka 17

Hanáková Emilie
Vachová Drahomíra
Pavlů Arnošt
Šafář Jaroslav
Vítková Ludmila

Rudka 3
Rudka 28
Újezd 11
Hluboké u Kunštátu 41
Touboř 4

Vážení jubilanti, oznamte nám, prosím, pokud si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno
v KI. Děkujeme.
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