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Informace ze zasedání ZM 21.6.2007
ZM vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru
ZM schválilo:
- poskytnutí účelově vázané dotace společnosti SELF
SERVIS ve výši 250.000,- Kč na rozvoj komunikačních
služeb (šíření televizních a rozhlasových kanálů,
poskytování vysokorychlostního připojení k síti Internet,
hlasové komunikační služby) prostřednictvím rozvodů
kabelové televize
- pořízení elektronické knihy jízd – GPS – do automobilů
města
- rozpočtové opatření č. 2/2007
- prodej části pozemku p.č. 341/22 a pozemku p.č. 209/1 v
k.ú. Kunštát na Moravě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města je zveřejněn na
úřední desce MěÚ.
-tajVážení občané,
dovolujeme si předložit několik poznámek k článku, který
v minulém čísle Kunštátských informací publikovali
členové školské a sportovní komise. Existence komisí
vychází z rozhodnutí rady města zřídit své poradní a
iniciativní orgány. V současné době fungují kromě školské a
sportovní rovněž komise stavební, kulturní, sociální, sbor
pro občanské záležitosti a nově také komise pro přípravu
hrnčířského jarmarku.
Od svých komisí rada požaduje především spolupráci
v konkrétních specifických oblastech, a k jejich návrhu při
konečném rozhodnutí zpravidla přihlíží. Pro ilustraci: při
záměru výstavby víceúčelového domu na náměstí Klementa
Bochořáka rada přijala od stavební komise návrh týkající se
volby projektanta, a stejně tak se s ní shodla na základních
stavebních parametrech. Kulturní komise sestavila roční
plán kulturních akcí a rada dále očekává stanovisko ke
koncepci výročních oslav korunovace krále Jiřího. Rada
schválila pravidla pro poskytování sociálních příspěvků
potřebným občanům v podobě, kterou navrhla sociální
komise. Komise pro přípravu jarmarku vytipovala novou
produkční agenturu, rada se změnou souhlasila a podpořila
ji.
Školskou a sportovní komisi požádala rada o spolupráci
zatím jedenkrát, a to při hledání objektivního systému pro
rozdělování peněz místním sportovním a zájmovým
organizacím. Očekávala, že komise zpracuje systém, který
stanoví alespoň elementárně hodnotitelná měřítka, jež
pomohou stanovit co možná nejspravedlivější způsob
přerozdělení tři sta padesáti tisíc korun. Rada však byla
nucena komisí předložený návrh odmítnout, a
to nejen proto, že její tehdejší stanovisko vytvořili z pěti
jmenovaných členů pouze dva, ostatní se z jednání

omluvili, ale zejména proto, že nepočítal s použitím
žádných objektivních kritérií. Členové komise chtěli
jednotlivé žádosti posuzovat a výši příspěvku stanovovat
ryze subjektivně – to je ovšem princip, který je pro
rozhodnutí současné rady (v zájmu objektivity při
rozdělování veřejných financí) nepřijatelný. Ze stejného
důvodu byl nepřijatelný i návrh, aby se komise přímo
účastnila rozdělování částky, kterou sportovním a
zájmovým spolkům schválilo zastupitelstvo. Tato činnost
přísluší výhradně radě, neboť jen ona nese před
zastupitelstvem odpovědnost.
Proto rada sama vytvořila a schválila soubor kritérií, který
žadatelé o dotaci uvedli na připraveném formuláři žádosti o
dotaci, zpracovala tyto údaje do přehledné tabulky a
přihlédla k nim při rozdělení částky schválené městským
zastupitelstvem. O tom všem následně informovala samotné
žadatele, členy zastupitelstva i občany přítomné na
veřejném jednání městského zastupitelstva.
Rada města Kunštát
Upozornění
Úřad práce v Blansku, odbor státní sociální podpory
upozorňuje všechny žadatele o dávku - přídavek na dítě, že
si již nyní mohou vyzvednout předtisky a doklady k
prodloužení nároku na dávku po 1.10. 2007.
Nejvhodnější je vyžádat si tiskopisy na příslušném
kontaktním místě dle trvalého bydliště. Pracoviště v
Boskovicích a Letovicích mají dostupnou databázi pouze
pro územní obvod svého kontaktního místa, pracoviště v
Blansku, které má centrální databázi, může tuto službu
poskytnout kterémukoliv žadateli z okresu Blansko.
Řádně vyplněné a podepsané „Prohlášení ...“ spolu s
rozhodným příjmem za rok 2006 všech společně
posuzovaných osob lze doručit na příslušná místa pracoviště
obratem, nejpozději však do 30.9. 2007.
Pokud rodiny s dětmi staršími 15-ti let odevzdají podklady
pro prodloužení nároku v nejbližší době, postačí v průběhu
září 2007 doložit jen jejich potvrzení o studiu pro školní rok
2007/2008 vystavené v měsíci září 2007.
Tímto krokem vychází Úřad páce vstříc všem klientům,
kteří si chtějí vyřídit dávky v klidu a bez čekání.
Úřad práce v Blansku - odbor státní sociální podpory
Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni
si je vyměnit do 31. prosince 2007.
Co musíte mít s sebou:
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní.
Nové řidičské průkazy vydává: Městský úřad Boskovice,
nám. 9. května 2, odbor dopravy.
Kontaktní osoby: D. Sekaninová tel.: 516 488 689
S. Švecová
tel.: 516 488 797
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Horáková Šarlota, Nová 456
Havlíček Jan, Palackého 196
Prchal Vojtěch, nám. Krále Jiřího 23
Janča Petr, Rudka 63
Bělehrádková Lenka, Vejpustek 161
Kubíčková Michaela, Sychotín 71

nar. 4.5. 2007
nar. 14.5. 2007
nar. 14.5. 2007
nar. 16.5. 2007
nar. 26.5. 2007
nar. 15.6. 2007

Pohodu a radost, štěstí a zdraví přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v č e r v e n c i :
Jakubcová Marie
Újezd 60
Merunková Miroslava
Rudka 77
Tulcová Ludmila
Brněnská 345
Václavková Zdenka
Radnická 472
Pokorná Božena
U Hřiště 266
Moravcová Oldřiška
Hluboké 38
Zrůstek Stanislav
Rudka 54
Janíčková Ludmila
Hrnčířská 172
Zábojová Levoška
Újezd 6
Oznamujeme úmrtí:
Paní Vladimíra Zábojová, Kunštát, Brněnská 345,
nar. 1964, zemřela 16. 6. 2007.
Paní Lydie Jíšová, Kunštát, Zámecká 123,
nar. 1917, zemřela 23. 6. 2007.

-mat-

Kunštátský kulturní rok 2007
Koncert smíšeného pěveckého sboru LEOŠ
5. července 2007 v 17.00 hod.
Koncert vokální hudby pod taktovkou Martina
Neruda. Skladby z období renezance až 20.
století. Pilastrový sál zámku, vstupné dobrovolné.
4. srpna 2007
Vystoupení Divadelní a šermířské společnosti
Gonfanon
nádvoří zámku
18. srpna 2007
Koncert brněnské kapely Čankišou
Květná zahrada zámku v 19.00
srpen 2007
Vystoupení loutkového divadla STAROST
z Prostějova
nádvoří zámku v 17.00

Klub malé kopané Újezd pořádá turnaj.
V sobotu 21. července 2007
na hřišti v Újezdě od 9.30 hod.
Srdečně zveme, občerstvení zajištěno.
Taneční skupina BAMI KR Kunštát
V letošním školním roce jsme se zúčastnily 23 vystoupení a
soutěží v různých městech. Do naší sbírky přibyl zlatý,
stříbrný a bronzový pohár, mnoho medailí, diplomů a
ocenění.
Taneční léto
Od 6. 8. - 9. 8. 2007 pořádá taneční skupina BAMI KR
mini taneční soustředění v našem městě. Zúčastnit se
může každý, zájemci budou rozděleny podle věku do
skupin.
Budeme se učit všechny styly tance - show dance, street
dance, hip-hop, latinsko-americké...
Přihlášky a podrobné informace v pekárně nebo na
tel.: 603 547 636, 516 461 033.
Michaela Bartošová

