Kunštátské informace – leden 2006
Informace ze zasedání RM a ZM (vybrané části)
RM 28.11.2005
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•

zápisy z kontrolních dnů na úpravě prostoru u kostela a rekonstrukce obecního domu
v Rudce
vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace zeleně II“ (úprava lokality Habrůvka)
závěry z jednání ve věci zpracování studie obchvatu města, navrženy dvě varianty
závěry z jednání Svazku obcí pro nakládání s odpady
zápis z jednání sociální komise
znění dopisu zaslaného ombudsmanovi České spořitelny v Praze ve věci nevyhovující
provozní doby pobočky v Kunštátě
závady zjištěné na vodních tocích v katastru města zjištěných při povodňové prohlídce

RM schválila:
•

nákup 4 kusů hadic pro SDH Hluboké

RM 12.12.2005
RM projednala:
•
•
•
•
•

postup prací na úpravě prostoru u kostela a rekonstrukci obecního domu v Rudce na vstupní
byty
vyhodnocení nabídek na organizaci výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace
na kanalizaci
složení školské rady při ZŠ, jejímiž členy jsou: Mgr. Pelikánová, ing. Císek, ing. Koukal,
ing. Pozděnová, Mgr. Hrušková, Mgr. Michelová
upozornění Úřadu práce Blansko na zrušení výjezdních dnů
protokol z metodického dohledu na výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny

RM schválila:
•
•
•
•
•
•
•

na návrh sociální komise poskytnutí příspěvku sociálně slabým rodinám a jednotlivcům
uzavření smlouvy na dodávku komunální techniky
uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na výstroj
a výzbroj jednotky dobrovolných hasičů JPO III Kunštát
uzavření smlouvy s JMP na dodávky plynu
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1693 o výměře 263 m 2 v k.ú. Kunštát
na Moravě
způsob použití rezervního fondu příspěvkové organizace Penzion pro důchodce
svolání jednání zastupitelstva města na 21.12. 2005

ZM 21.12.2005

ZM vzalo na vědomí:
•
•
•

plnění úkolů uložených na minulém zasedání ZM
zprávu o činnosti RM
informaci z jednání o plánovaném obchvatu města

ZM schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•

prodej pozemku p.č. 559 o výměře 2.282 m2 v k.ú. Kunštát na Moravě firmě AUTOS s.r.o.,
Kunštát
rozpočtové opatření č. 4/2005
rozpočtové provizorium na rok 2006
bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR, a
to části pozemku p.č. 472/8 a části pozemku p.č. 472/10 v k.ú. Kunštát na Moravě, a části
pozemku p.č. 247/31 v k.ú. Újezd u Kunštátu
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 1,211.056,20 Kč a vyřazení drobného
dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 171.522,10 Kč dle přiloženého seznamu
zrušení zástavního práva ze dne 29.10.1992 pro obec Kunštát ve výši 90.000,- Kč k budově
č.p. 99 v k.ú. Kunštát na Moravě
dodatek k závěrečnému účtu obce za rok 2004

-taj-

Finanční úřad v Letovicích upozorňuje, že zákonem
č. 444/2005 Sb. je s účinností od 1. 1. 2006 provedena
změna ve vymezení územní působnosti finančních úřadů.
V důsledku této změny dojde k přesunu naší obce z působnosti Finančního úřadu v Letovicích
do působnosti Finančního úřadu v Boskovicích.
V této souvislosti informuje Finanční úřad Letovice daňové subjekty, že nezbytné kroky
ve věci přechodu místní příslušnosti na nově příslušný finanční úřad, provede stávající
finanční úřad tak, aby daňové subjekty byly tímto procesem co nejméně zatíženy, přičemž
o veškerých takto provedených změnách budou včas individuálně a písemně informovány.

Upozornění pro občany – platby poplatků v roce 2006
Možnosti plateb místních poplatků:
•
•
•

hotově do pokladny na MěÚ
poštovní poukázkou
převod 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 se nemění:
odvoz TDO – 360,- 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 %

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům Lepkovým, Kunštát, nám. Krále Jiřího 104, k narození dcery
Bereniky 30. 11. 2005.
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví přejeme všem jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více
let) oslaví v měsíci lednu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entlerová Marie, Újezd 72
Kopecká Františka, Rudka 32
Zahradníková Josef, Kunštát, Radnická 472
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

Oznamujeme úmrtí:
•
•
•
•

Hradecká Vlastimila, Kunštát, Sokolská 103, nar. 1940, zemřela 11. 12. 2005.
Lamplot Josef, Kunštát, Palackého 210, nar. 1918, zemřel 16.12.2005.
Severa Alois, Kunštát, Za Lidokovem 373, nar. 1949, zemřel 25.12.2005.
Blažek Antonín, Kunštát, Hliníky 422, nar. 1957, zemřel 28.12.2005.

Vážení občané, oznamte prosím na městský úřad, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo
uvedeno v KI.
Děkujeme Vám.
-mat-

