Kunštátské informace – říjen 2006
Město Kunštát ve spolupráci s Muzeem Blansko pořádá
HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 21. října 2006, 16.00 hod.
Pietní akt u hrobu Františka Halase na kunštátském hřbitově.
Promluví básník Josef Hrubý.
Sobota 21. října 2006, 19.00 hod.
Kulturní dům Kunštát – obřadní síň
Klement Bochořák V druhé světnici
Večer ze vzpomínkových próz a veršů k 25. výročí básníkova úmrtí.
Účinkují:
Josef Somr a Hana Kofránková – režie
Klavírní doprovod Lukáš Klánský
Připravil a uvede Jan Halas
Pátek 20. října 2006, 16.00 hod.
Blansko, hudební salon zámku
Vyhodnocení literární soutěže Františka Halase a beseda účastníků se členy poroty.

Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 28.8.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•

postup dokončovacích prací na úpravě bosketu Habrůvka
postup prací na rekonstrukci obecního domu v Rudce
harmonogram prací opravy střechy kulturního domu
žádost Penzionu pro důchodce o zvýšení rozpočtu na provoz
sdělení Svazku VaK o výši plusovosti města
závěry z jednání s JMP ve věci převodu plynovodů v ulici Spálivá a V Lávkách
nabídku VAS Boskovice na zpracování projektu na prodloužení vodovodu v ulici
V Lávkách

RM schválila:
•
•
•
•

zadání provedení rekonstrukce topení v bytě v kulturním domě
nákup materiálu na odstranění havárie rozvodu studené vody v ZŠ
vyvěšení záměru na prodej pozemků p.č.1708/1 a 1719/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
provedení nátěru střechy Kulturního domu v Touboři dodavatelsky

RM 11.9.2006

RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•

postup prací na rekonstrukci obecního domu v Rudce a opravy střechy kulturního
domu
cenovou nabídku na opravy místních komunikací v Újezdě
závěry z jednání Svazku obcí pro nakládání s odpady
výroční zprávu o činnostech základní školy
vyhodnocení plnění rozpočtu města k 31. 8. 2006
návrh rozpočtového opatření č. 2/2006
žádost mateřské školy o navýšení rozpočtu na provoz

RM schválila:
•
•
•
•
•
•

provedení demolice domu č.p. 35 firmou KORA VODOSTAVING
změnu provozní doby v informační středisku od 1. 10. 2006
příspěvek SDH Kunštát na akci pro děti „Rozloučení s prázdninami“
dodatek k odpisovému plánu na rok 2006 pro základní školu
vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor Kulturního domu
v Kunštátě včetně restaurace
odprodej vozidla Multicar na základě předložených nabídek

RM 25.9.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•
•

termín oprav výtluků místních komunikací v Újezdě a Hlubokém
postup prací na opravě střechy kulturního domu
sdělení školské rady, kterým doporučuje svěřit správu městské sportovní haly ZŠ
stanovisko firmy Aquatis k odbornému posudku na posouzení technického řešení
Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
protokol z kontroly provedené krajským úřadem v oblasti místních poplatků
žádost základní školy o navýšení rozpočtu na krytí zvýšených nákladů na provoz
vyučtování vstupného z hrnčířského jarmarku
rozhodnutí odboru dopravy KÚ, kterým se povolují uzavírky silnice I/19 v rámci
opravy povrchu v období od 25. 9. do 15. 10. 2006

RM schválila:
•
•
•
•
•

-taj-

přidělení dvou bytů v rekonstruovaném obecním domě v Rudce na základě doporučení
sociální komise a OV Rudka
uzavření smlouvy s VAS Boskovice na zpracování projektové dokumentace
na prodloužení vodovodu v ulici V Lávkách včetně souvisejících činností
opravu oplocení fotbalového hřiště
smlouvu uzavřenou mezi MŠ a ZŠ o vaření a výdeji obědů
přírůstek měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy v bytech ve vlastnictví
města pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva
města Kunštát
Starosta města Kunštát podle § 15 písm. b) a § 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města Kunštát se uskuteční:
v pátek 20. října 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 21. října 2006 od 08,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 – Kunštát
je volební místnost malá zasedací místnost MěÚ, nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro voliče
bydlící v Kunštátě
ve volebním okrsku č. 2 – Újezd
je volební místnost v budově č.p. 33 pro voliče bydlící v Újezdě
ve volebním okrsku č. 3 – Sychotín
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro voliče bydlící v Sychotíně
ve volebním okrsku č. 4 – Rudka
je volební místnost sál v pohostinství pro voliče bydlící v Rudce
ve volebním okrsku č. 5 – Hluboké
je volební místnost v budově OV (knihovna) pro voliče bydlící v Hlubokém
ve volebním okrsku č. 6 – Touboř
je volební místnost kancelář OV v KD pro voliče bydlící v Touboři
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit. Právo volit mají i státní občané jiného státu přihlášení k trvalému pobytu
v obci, kterým toto právo přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
V Kunštátě dne 27. 9. 2006

Lumír Krampl v.r.
starosta města

Město Kunštát zve na výstavu NAŠE MĚSTO OČIMA
NAŠICH DĚTÍ
Výtvarná výstava žáků ZŠ Kunštát a ZUŠ Letovice
10. října – 30. října 2006
Městské informační centrum Kunštát
„Znát dobře místo odkud pocházím, kde žiji, je základem pro národní hrdost a hrdost na to,
že jsem obyvatelem této planety, země, obce. Je to cit, který v dnešní době mnohým z naší
společnosti chybí. Tato výstava by měla připomenout, že u našich dětí to tak není.“
L. Dostál

Zveme srdečně ženy všech věkových skupin na přednášku
gynekologa MUDr. Haltmara
na téma „Bylinné přípravky ENERGY v praxi gynekologa.“
Přednáška se bude konat 9. října 2006 v 18.00 hod. v Mateřské škole Kunštát.

Koncert pro ODS
ve čtvrtek 12. října 2006 v 19.00 hod. v obřadní síni KD Kunštát.
Účinkují:
nositel Ceny Thalie 2005 Jurij Gorbunov, posluchači brněnské konzervatoře Lukáš Prajka
(trombon) a Eva Skalníková (lesní roh). Průvodní slovo: Mgr. Pavel Göpfert. Zveme všechny,
kteří mají rádi dobrou hudbu.

Svoz nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 21. října 2006. Časy přistavení kontejnerů jsou stejné jako při
velkoobjemových kontejnerech a na stejných místech.
Do nebezpečných odpadů lze odevzdávat např. oleje, barvy, nádoby od olejů a barev, maziv,
lepidel, nepoužitá léčiva, zářivky, televizory, elektrotechnické přístroje, akumulátory, baterie,
pneumatiky, věci obsahující azbest, lednice, mrazáky, počítačovou techniku apod.

Ohlédnutí za úspěchy mladých kunštátských tenistů
V letošním roce TK Kunštát přihlásil do soutěže dvě mládežnická družstva a to mladšího
a staršího žactva. Obě družstva po výborných výkonech obsadila shodně druhá místa
ve 3. třídě JTS. Družstvo mladšího žactva vybojovalo postup do vyšší soutěže. Starším žákům
unikl přímý postup velmi těsně, neboť získali stejně bodů jako vítěz soutěže HTK Třebíč.

Měli dokonce lepší skóre, ale rozhodl prohraný vzájemný zápas. Přesto jsou vítězství nad
žáky Žďáru n/S a Nového Města n/M velmi cenná. Za družstva k zápasům nastupovali hráči
Kateřina Popelková, Nikola Heilerová, Zuzana Bočková, Petra Bednářová, Pavla Kleinová,
Lucie Kubáčová, Jakub Záboj, Tomáš Boček, Jiří Tenora, Petr Sojka, Jan Urban a Miroslav
Šafář pod vedením Ing. Petra Sojky a Jiřího Tenory.

Výsledky MŽ:
Lipůvka 7:2, ŽLTC Brno C 7:2, SKT Tišnov B 3:6, TJ Moravský Krumlov 9:0, SK Jundrov
5:4, Spartak Jihlava C 5:4 a Sokol Moravské Budějovice 9:0.

Výsledky SŽ:
Sokol Čebín 5:4, TK Bystřice n/P 7:2, SKT Tišnov B 8:1, Žďas Žďár n/S 5:4, TJ Nové Město
n/M 5:4, HTK Třebíč 3:6, Sokol Prštice 7:2.

