Kunštátské informace – srpen 2006
Informace ze zasedání Rady města (RM) a Zastupitelstva
města – vybrané části
RM 26. 6. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•

postup prací na realizaci investičních akcí
rozhodnutí ministerstva financí o přidělení dotace na opravu kulturního domu
ve výši 800.000 Kč
posouzení dokumentace pro územní rozhodnutí kanalizace a ČOV Kunštát–Sychotín
zpracované doc. Hlavinkou
zápis z jednání sociální komise
porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve Svazku VaK
za rok 2005

RM schválila:
•
•
•

dodatek ke smlouvě o dílo na opravu střechy kulturního domu
uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace na výstroj a výzbroj
ve výši 80.000 Kč pro SDH JPO3
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát
na zahrádku

RM 17. 7. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•

aktuální stav ve věci převodu domu č.p. 35 a přilehlých pozemků na město
závěry z autorského dozoru provedeného na akci „Úprava bosketu lokality Habrůvka“
termín zahájení rekonstrukce kanalizace u KD Kunštát
připomínky a návrhy vznesené na zasedání ZM
stížnost na rušení nočního klidu u bytového domu Nová 293

RM schválila:
•
•
•
•

uzavření smlouvy na bezdrátové propojení místního rozhlasu do Rudky, Touboře
a Hlubokého na základě vyhodnocení předložených nabídek
použití finančních prostředků z fondu reprodukce ZŠ na instalaci zabezpečovacího
zařízení a rozhlasové ústředny
přidělení uvolněných bytů v Penzionu pro důchodce
odprodej nepotřebných elektronických varhan

ZM 29. 6. 2006
ZM vzalo na vědomí:

•
•
•

informaci o plnění úkolů z minulého zasedání ZM
informaci o činnosti RM
připomínky vznesené členy ZM

ZM schválilo:
•
•
•

rozpočtové opatření č. 1/2006
výkup a převod pozemků dotčených stavbou vodní nádrže Sychotín
prodej pozemků Lesům ČR v k.ú. Sychotín

-taj-

INFORMACE k volbám do Zastupitelstva města,
které se budou na základě rozhodnutí prezidenta republiky konat ve dnech
20. a 21. října 2006
•
•

•
•

•

•

počet volených členů zastupitelstva je stejný jako v minulém volebním období –
15 osob
registračním úřadem pro Kunštát byl dle zákona určen Městský úřad Kunštát, kterému
budou podávány kandidátní listiny místních volebních subjektů, tj. registrované
politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,
nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran
a nezávislých kandidátů
kandidátní listiny lze podávat registračnímu úřadu do 15. srpna 2006 (úterý) do 16,00
hodin
v případech kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
musí být předložena spolu s kandidátní listinou petice podepsaná voliči podporujícími
jejich kandidaturu.
počty podpisů na petici:
pro nezávislé kandidáty 103 voličů
pro sdružení nezávislých kandidátů 180 voličů
k zajištění voleb na území města je stanoveno 6 volebních okrsků a to samostatně pro
Kunštát, Újezd, Sychotín, Rudku, Hluboké a Touboř

-taj-

V souvislosti s připravovaným hrnčířským jarmarkem
město upozorňuje nájemníky pronajatých prostor
(zahrádek) na náměstí,
že až na tyto plochy je způsob využití ostatních prostor náměstí plně v kompetenci
pověřených pracovníků města.

Město Kunštát zve na výstavu MY 2002 – spolek
výtvarníků amatérů ze Žďáru nad Sázavou

Vystavující:
Vlasta Brožová, Kamila Dvořáková, Jana Štěpničková – malba
Eliška Polanská – keramika
Městské informační centrum 1. 8. - 31. 8. 2006

BENÁTSKÁ NOC
pátek 25. srpna 2006 Rudka u Kunštátu
Program:
20.00 – začínáme
21.30 – vystoupí Helena Zeťová
22.00 – velký ohňostroj a ohňová stěna
23.00 – trocha erotiky – striptýz dámský i pánský
24.00 – slosování vstupenek o báječné ceny (mp3 přehrávače,...)
Všechny vstupenky jsou slosovatelné. Vstupné 100,- Kč s dárkem. Radimové a Luďci mají
svátek a vstup zdarma.
Hraje skupina Kreyn. Možnost stanování.
Zve pořadatel: Sdružení složek Rudka

Kolpingova rodina nabízí pro děti od 3 let sportovně –
taneční kroužek
Scházet se bude 1x týdně ve školní tělocvičně nebo sportovní hale. První hodina proběhne
v říjnu a termín bude oznámen místním rozhlasem, plakátem v MŠ a na výloze pekárny.
Těšíme se na Vás. Hana Bartošová, KR

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Kopecká Veronika

Kunštát, Brněnská 345

nar. 16.6. 2006

Vošlajer Jindřich

Kunštát, Hliníky 247

nar. 18.6. 2006

Konopáčová Sandra

Rudka 37

nar. 27.6. 2006

Šauer Matyáš

Kunštát, Nová 388

nar. 4.7. 2006

Všechno nejlepší, dobrou pohodu a pevné zdraví přejeme všem našim
jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci srpnu:

Pelíšková Emilie

Radnická 178

Dostálová Ludmila

Radnická 472

Kolářová Marie

Touboř 10

Kovářová Františka

Újezd 23

Svobodová Věra

Radnická 472

Bergauerová Marie

Hliníky 434

Straková Marie

Hluboké 43

Janíček Ladislav

Hrnčířská 172

Dušilová Zdeňka

Rudka 64

Oznamujeme úmrtí:
Doskočilová Věra

Touboř 12

† 1. 7. 2006 (* 1964)

Švendová Božena

Radnická 472

† 8. 7. 2006 (* 1920)

Jopek Vlastimil

nám. Krále Jiřího 25

† 11. 7. 2006 (* 1956)

Pokrutová Milada

Hliníky 272

† 14. 7. 2006 (* 1933)

Krása Antonín

Radnická 472

† 17. 7. 2006 (* 1946)

-matVážení občané, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo uvedeno v KI.
Děkujeme.
-mat-

