Kunštátské informace – leden 2007
Informace ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města
(vybrané části)
RM 27. 11. 2006
RM projednala:
•
•

•

návrh Nařízení města Kunštát o stanovení způsobu, rozsahu a lhůt odstraňování závad
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
návrh Nařízení města Kunštát o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
návrh směrnice Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Kunštát
a místních částech na rok 2006 – 2007

RM 4.12.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

závěry z jednání ve věci úpravy náměstí Klementa Bochořáka – studii úpravy náměstí
zpracuje ing. Matula
nabídku na prodej pohledávky za firmou Alfine
způsob opravy havárie kanalizace na ulici Sokolská
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje výše úhrady za odvoz domovního
odpadu
nabídku na výkup pozemku vhodného na zalesnění v lokalitě Milenka
žádost kolektivu lékařů o opravu zdravotního střediska
návrh kupní smlouvy na odprodej plynovodu v ulici Mezi Plůtky
žádost občanů Kunštátu o zřízení stříkaného zimního kluziště
nabídku na zhotovení pamětních medailí města Kunštátu
návrh adaptace Kulturního domu v Hlubokém na penzion

RM schválila:
•

dobu konání svatebních obřadů bez poplatku a to v sobotu od 9 do 14 hodin v obřadní
místnosti. V ostatní dny a hodiny a mimo úřední místnost bude obřad zpoplatněn

RM 11.12.2006
RM schválila:
•
•

výdaje na zajištění oslav konce roku 2006
na základě výběrového řízení uzavření smlouvy na provozování městské sportovní
haly se Základní školou Kunštát

RM 18.12.2006

RM projednala:
•
•
•
•

návrh pravidel na poskytování příspěvků na činnost zájmovým organizacím z rozpočtu
města
návrhy a připomínky OV Rudka
navýšení garantovaných rychlostí připojení k internetu na čtyřnásobek od 1.1.2007
návrh dodatku ke smlouvě s Oblastní charitou Blansko na poskytování pečovatelské
služby, kterým se stanovuje výše příspěvku na pečovatelskou službu

RM schválila:
•
•
•
•
•
•

jmenování předsedů a členů komisí Rady města – sociální, stavební, kulturní a SPOZ
ustanovení školské a sportovní komise
provedení zápisu do kroniky za rok 2005 dle předloženého návrhu
nařízení města Kunštát č. 1/2006 a č. 2/2006 a Plán zimní údržby místních komunikací
a chodníků
na základě návrhu sociální komise poskytnutí mimořádné sociální výpomoci některým
sociálně potřebným rodinám s dětmi a dalším občanům
zakoupení domény „kunstat.eu“

RM 21.12.2006
RM schválila:
•
•
•

domovní řád Domu s pečovatelskou službou platný od 1.1.2007
výši úhrad za úkony pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou od 1.1.2007
vypsání výběrového řízení na poskytovatele služeb souvisejících s počítačovou sítí
a připojení k internetu a vypovězení smluv stávajícím poskytovatelům těchto služeb

ZM 21.12.2006
ZM vzalo na vědomí:
•
•
•

kontrolu úkolů z minulého zasedání ZM
zprávu o činnosti RM
termínovník zasedání ZM na rok 2007

ZM schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

členy kontrolního a finančního výboru
složení osadních výborů místních částí
nákup sněhové frézy HONDA
rozpočtové opatření č. 3/2006
nákup motorového vozidla Škoda pro potřeby města
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na částečnou úhradu podílu nákladů
na zvýšení kapacity trafostanice na ulici Brněnská
postoupení pohledávky za firmou Alfine exekutorům na základě plné moci a pověřilo
starostu k podpisu smlouvy
uzavření kupní smlouvy s JMP na prodej části plynovodu v ulici Mezi Plůtky
výkup a prodej pozemků

•
•
•

vnitřní organizační směrnici o cestovních náhradách
obecně závazné vyhlášky města č. 1/2006 a č. 2/2006
vyřazení majetku města dle předloženého seznamu

Nový stavební zákon
Dne 1.1. 2007 vstoupil v platnost zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon). Nejedná se o novelu stávajícího zákona č. 50/1976 Sb., jde o zcela
novou právní úpravu, která přináší jak do oblasti územního plánování, tak i do oblasti
stavebního řádu převratné změny. Našeho stavebního úřadu se týkají změny na úseku
stavebního řádu. Nový stavební zákon je v porovnání s dosud platnou právní úpravou řešen
koncepčně zcela jinak, než jsme byli zvyklí. Přináší spoustu nových pravidel nejen pro
správní orgány, ale i pro všechny účastníky, kteří se podílejí na přípravě i realizaci staveb
(projektanty, stavební firmy, individuální stavebníky atd.).
V médiích proběhly zprávy, že s účinností nového stavebního zákona se povolování staveb
podstatně zjednoduší a většinu staveb bude možno realizovat bez stavebního povolení jen
na ohlášení, nebude k tomu nic potřeba, pouze se dostavit na stavební úřad. Tyto informace
jsou zkreslené a často velmi zavádějící.
Nový stavební zákon sice liberalizuje povolování staveb, ale přesunul těžiště do územního
řešení. To znamená, že každému povolení nebo ohlášení stavby bude předcházet územní
řízení. Územní řízení bude probíhat v několika formách a bude záležet na splnění mnoha
podmínek, kterou formu územního řízení bude možno použít. Před územním řízením bude
vydávána na základě žádosti tzv. územně plánovací informace, ze které bude žadatel –
stavebník čerpat potřebné informace k území, kde hodlá provádět nějakou činnost, kterou je
nutno ošetřit dle stavebního zákona. Tato územně plánovací informace bude mít omezenou
platnost na 1 rok. Stavební zákon vymezuje stavby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění
stavby ani územní souhlas. Dále je uveden výčet staveb, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení a stavby, které je možno provádět pouze na ohlášení. Tyto stavby ale vyžadují
některou formu územního rozhodnutí. Pojem ohlášení má v novém stavebním zákoně zcela
jiný význam než ve stávající právní úpravě. Rovněž přílohy, které budou vyžadovány, jsou
zcela jiné a budou stanoveny samostatnou vyhláškou.
Další novinkou, kterou zavádí stavební zákon, jsou jednotné celostátní formuláře pro různé
druhy žádostí. Na jiných, než předepsaných formulářích, stavební úřad nesmí žádost
přijmout. Pokud stavebník předloží jinou než předepsanou žádost, bude řízení přerušeno
a stavebník bude vyzván k odstranění vady. Žádosti bude možno podávat i elektronickou
poštou, ovšem pouze v tom případě, pokud má žadatel tzv. elektronický podpis.
Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon upravuje dalších šest prováděcích vyhlášek
a některé dosud nebyly vydány ve sbírce zákonů, nebudu se dalšími podrobnostmi dále
zabývat a o bližších podmínkách týkajících se veškeré stavební činnosti vás budu informovat
v dalších číslech zpravodaje.
Na závěr bych chtěl upozornit, že se nic nemění pro stavebníky, kterým bylo stavební
povolení vydáno do 31.12. 2006. Povolení je platné a po dokončení stavby požádají
o provedení kolaudace. Stavby povolené do konce roku 2006 se budou kolaudovat podle
stávajícího zákona.

Ing. Jan Španěl, vedoucí stavebního odboru

Upozornění pro občany – 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 odvoz TDO
1803 nájemné z bytů
1804 inzerce v „Kunštátských informacích“
1805 nájem nebytových ploch
1806 poplatek ze psa
1807 pronájem pozemku
1808 poplatek z místa – jarmark
1809 poplatek za hrob
1810 zálohy vodné

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

Výše poplatků:
•
•

odvoz TDO: 390,- Kč/osoba/rok
poplatek ze psů:
Kunštát: 200,- Kč
Kunštát – důchodce: 100,- Kč
Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka, Újezd: 100,- Kč
přilehlé obce – důchodce: 50,- Kč

Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o 40%.

Termíny svozu komunálního odpadu: rok 2007 –
popelnice
Leden
Únor

3. 1.
14. 2.

17. 1.
28. 2.

31. 1.

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

14. 3.
11. 4.
9. 5.
6. 6.
4. 7.
1. 8.
12. 9.
10. 10.
7. 11.
5. 12.

28. 3.
25. 4.
23. 5.
20. 6.
18. 7.
15. 8.
26. 9.
24. 10.
21. 11.
19. 12.

29. 8.

Termíny svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečných odpadů budou zveřejňovány
v průběhu roku 2007.

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.

Hlášení místního rozhlasu je možné si poslechnout na telefonním čísle: 720 493 870.

Místní organizace KDU-ČSL Vás zve na tradiční Lidový
ples
•
•

v sobotu 27. 1. 2007 ve 20 hodin v KD Kunštát.
Hudba: Nonus, bohatá tombola

Místní organizace ODS Vás srdečně zve na Kunštátský
ples
•
•
•

v sobotu 3. února 2007 ve 20 hodin v KD Kunštát.
Hudba: ABC, předtančení, bohatá tombola, občerstvení
Předprodej vstupenek v informačním centru.

Zprávičky z kunštátské školy
Od začátku prosince bylo u nás ve škole opravdu živo. V úterý 5. prosince se zvýšil počet
našich žáků o 70. Na celý den k nám totiž přijely děti z malotřídních škol v Rozseči,

Sebranicích, Sulíkově a Nýrově. Brzy zapadly mezi naše žáky, kteří se stali jejich průvodci
po školní budově. Naši malí hosté si spolu se svými učitelkami prohlédli učebnu jazyků,
školní dílny, kuchyňku i venkovní sportovní areál. V učebně chemie jim žáci pod dohledem
učitele předváděli kouzla Harryho Pottera, v obou tělocvičnách probíhaly sportovní soutěže
a cvičení na nářadích. Před polednem už byli všichni vydovádění a unavení, ale čekalo na ně
ještě další překvapení – mikulášská nadílka, kterou pro ně připravili naši deváťáci. Protože se
dětem podařilo uspět ve sportovním zápolení a předvedly Mikulášovi, že umí i zpívat
a recitovat, dostaly všechny sladkou odměnu. Jsme rádi, že se společné setkání vydařilo
a vzájemnou spolupráci chceme dále rozvíjet. Vždyť mnoho žáků z těchto škol přechází
od 5. či 6. ročníku k nám do Kunštátu. Pro děti ze Sebranic se v rámci nového dopravního
systému snažíme zajistit lepší ranní dojíždění do školy a zdá se, že od března budou
sebranické děti moci využít nového autobusového spoje.
O týden později jsme ve škole přivítali děti, které se teprve chystají k zápisu. Přišly spolu se
svými rodiči nebo prarodiči, aby si prohlédly školu a podívaly se, jak to chodí v 1. třídě. Hned
u dveří se jich ujali žáci devátého ročníku a provedli je třídami i dalšími zákoutími naší školy.
Pak se děti se svými rodiči shromáždily u prvňáčků, svých bývalých kamarádů ze školky,
a přesvědčily se, že pod vedením paní učitelky Švandové udělali veliké pokroky ve čtení,
psaní i počítání. Vánoční atmosféru vykouzlily koledy v podání žáků LŠU pod vedením paní
učitelky Samkové. Rodiče budoucích prvňáčků využili příležitosti, aby získali přehled o všech
možnostech, které naše škola dětem nabízí. Novinkou pro příští školní rok bude například
výuka angličtiny už od 1. ročníku, což většina rodičů velmi vítá. Byli jsme mile překvapeni
velkým zájmem rodičů a věříme, že jejich děti přivítáme v září u nás ve škole jako prvňáčky.
Protože čas Vánoc je také časem darování a pomoci bližním, rozhodli jsme se uspořádat burzu
hraček a drobných dárků s cílem získat prostředky, kterými bychom pomohli nemocným
či postiženým lidem. Organizace akce se ujala třída 9. B, která ve spolupráci s paní učitelkou
Kuchyňovou zajistila propagaci mezi žáky ve všech třídách.
Burza vyvolala u dětí velký zájem, téměř po dva týdny přinášely plyšové hračky, panenky,
autíčka, ozdůbky, knížky a další věci. Ze všeho, co děti přinesly, vzniklo několik „obchůdků“,
které si jejich prodavači vyzdobili a pojmenovali. Nakupovalo se ve Sladkých snech, Car
shopu, Plyšovém ráji, Království panenek i ve Světě zvířat. Smlouvat o cenách se dalo
v krámku U Vetešníka. Prodej se uskutečnil v pátek 15. prosince a zájem o nakupování
předčil všechna očekávání. Děti během tří přestávek doslova vykoupily všechny obchody,
kupovaly dárečky pro svoje kamarády, různé talismany i roztomilé maličkosti. Nakoupit si
přišli také učitelé a pan ředitel. Nakonec se nám podařilo získat neuvěřitelných 5 000,- Kč,
které jsme téhož dne zaslali na konto Adventních koncertů. Byli jsme hrdí, že v neděli se také
jméno naší školy objevilo mezi dárci, kteří na konto přispěli. Děkujeme všem dětem i jejich
rodičům za pochopení smyslu akce a její podporu.

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
•
•

Doležal Josef, Kunštát, Fr.Halase 176 nar. 17. 11. 2006
Macháčková Tereza, Újezd 43 nar. 22. 11. 2006

Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme jubilantům, kteří své narozeniny
oslaví v měsíci l e d n u:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entlerová Marie Újezd 72
Kopecká Františka Rudka 32
Hrozová Vlasta Kunštát, Radnická 472
Samková Marie Kunštát, Vejpustek 125
Trčka Stanislav Kunštát, Fr.Halase 445
Žalman Lubomír Kunštát, V Lávkách 231
Vodák Evžen Újezd 74
Vítek Vladimír Touboř 9
Vichta Antonín Kunštát, Hliníky 413
Henek František Kunštát, Nová 295
Ing.Lepka František Újezd 2

