Kunštátské informace – květen 2006
Informace ze zasedání Rady města (RM) a Zastupitelstva
města (ZM) – vybrané části
RM 3.4.2006
RM projednala:
•
•

•
•
•

postup prací na úpravě prostoru u kostela, bosketu lokality Habrůvka a rekonstrukce
obecního domu v Rudce na vstupní byty
závěry z jednání s generálním ředitelem firmy Magma Měřín ve věci vyrovnání
závazků vyplývajících z nedodržení termínu dodání techniky dle uzavřené kupní
smlouvy
rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihomoravského kraje
žádost vlastníků nemovitostí v místní části Touboř o zpevnění místní komunikace
termín školení okrskových volebních komisí pro červnové volby do Parlamentu ČR,
které se uskuteční 16. 5. 2006 v 8,30 h.

RM schválila:
•
•
•

složení konkurzní komise pro výběrové řízení na funkci ředitele ZŠ
instalaci směrových informačních tabulí „Zámek“ v ulicích Nová, Fr. Halase
a Zámecká
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 176/1 v k.ú. Kunštát na Moravě

RM 18.4.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•

zápisy z kontrolních dnů staveb Úprava prostranství u kostela a Rekonstrukce
obecního domu v Rudce
postup prací na úpravě bosketu lokality Habrůvka
návrh předběžného rozpočtu na opravu střešního pláště kulturního domu v Kunštátě
v celkové výši 1,172.533,- Kč
zajištění voleb do Parlamentu ČR
materiály ze zasedání předsednictva Svazku V a K
výsledek veřejné sbírky organizované humanitární organizací ADRA v Kunštátě dne
5. 4. 2006 s výtěžkem 3.491,- Kč
termín konání Moravského ultramaratonu ve dnech 2.- 8. 7. 2006

RM schválila:
•
•
•

dodatek ke smlouvě s firmou Switelsky provádějící úpravu prostranství u kostela,
kterým se mění termín dokončení stavby do 31. 5. 2006
výsadbu stromů na prostranství u kostela firmou GARSO zahradnictví Petr Opálka
návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na úpravu
lokality Habrůvka ve výši 3,421.400,- Kč

•

•
•
•

změnu mandátní smlouvy na zajištění provozu sportovní haly, kterou se mění výše
poplatku za využití sportovní haly – jednotná sazba 200,- Kč za hodinu s platností
od 1. 6. 2006
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1048 v k.ú. Kunštát na Moravě
provozování atrakce Dětské elektrické motokáry ve dnech 6. - 8. 5. 2006 na přední
části parkoviště před Penzionem
příspěvek na provoz organizacím pracujícím s mládeží, které podaly žádost, ve stejné
výši jako v roce 2005

ZM 6.4.2006
ZM vzalo na vědomí:
•
•

zápis z minulého zasedání Zastupitelstva města
zprávu o činnosti Rady města

ZM schválilo:
•
•
•

rozpočet města na rok 2006
výkup pozemku p.č. 859/12 o výměře 427 m2 v k.ú. Kunštát na Moravě, lokalita
V Lávkách
setrvání starosty ve funkci do konce volebního období

ZM pověřilo RM:
•
•

zpracováním přesného finančního rozboru současného stavu údržby budov,
komunikací, chodníků, zatravněných ploch a ostatních ploch v majetku města
zpracováním varianty údržby v rámci vytvoření vlastní organizace „Služby města“
a varianty zabezpečení údržby soukromými firmami
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Zachování stanice HZS Kunštát (z dopisu MV starostovi
města)
MV ČR sděluje, že současná situace umožňuje zachování provozu stanice HZS v našem
městě a přehodnocuje tak své rozhodnutí o uzavření předmětné stanice k 1. 1. 2007.
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR bude opětovně určena stanice HZS Jihomoravského
kraje v obci Kunštát.
Poděkování za úsilí a podporu, které přispěly k přijetí předmětného usnesení vlády ČR.
Ministerstvo vnitra ČR

Svoz nebezpečných odpadů v sobotu 13. května 2006
Časy přistavení kontejnerů a místo jsou stejné jako při velkoobjemových kontejnerech.

-so-

Mateřská škola a Město Kunštát zvou na výstavu dětských
výtvarných prací „Kreslíme maminkám k svátku“
1. května – 31. května 2006
Městské informační centrum Kunštát

Město Kunštát, Divadelní spolek LMD a SDH Sychotín
připravují dětem k svátku 4. pohádkovou cestu
v sobotu 27. května 2006
Začínáme na zámku od 13.00 hod., čeká Vás překvapení a zábava (např. Dřevěné divadlo).
Podrobné informace na plakátech a z místního hlášení.

Noc s Andersenem poprvé v kunštátské knihovně
31. 3. - 1. 4. 2006
Děti mají v tento mimořádný den možnost zažít prostřednictvím knížek a pohádkových
příběhů nevšední dobrodružství, jehož vyvrcholením je přespání v neobvyklém prostředí,
plném regálů s knihami a časopisy. Noc s Andersenem, tak se totiž tato akce jmenuje,
pořádají pro děti vždy ve stejný den nadšení propagátoři dětské četby ve stále větším počtu
měst a vesnic.
Dobrá myšlenka se šíří dokonce i do okolních zemí (Slovensko, Polsko). Letos poprvé si
společné čtení, hraní a spaní v městské knihovně vyzkoušelo spolu s knihovnicí Radkou
Banyovou a učitelkou Ilonou Kuchyňovou 19 druháků a třeťáků ze Základní školy
v Kunštátě.
Děkujeme všem, kteří pomohli tuto akci pro děti připravit. Hostům, kteří si pro děti našli čas,
paní Chytré za půjčení kostýmů, paní učitelce Michelové a žákům ZŠ za výrobu triček
a přípravu občerstvení, Kolpingově rodině, paní Prchalové, ředitelství ZŠ Kunštát a Městu
Kunštát za finanční podporu a všem krásně praštěným osmačkám, které nám tolik pomáhaly
při hrách venku i v knihovně.
Díky a věříme, že do toho půjdete příště zas!
-ik-

BAMI – slaví úspěchy
V našem městě působí taneční skupina, kterou vede Michaela Bartošová. Nejen že s dětmi
trénuje, ale navrhuje i choreografii, stará se o hudbu, navrhuje a zajišťuje kostýmy pro
všechna děvčata.

Tato dívčí taneční skupina ve složení – Eliška Řiháková, Gabriela Bednářová, Brigita a Petra
Rotroeklovy, Lucie a Nikola Bravencovy, Monika Volavá, Karolína Horáková, Lucie
Šafářová, Marie Kotoučková, Aneta Kučerová, Andrea Dvořáčková, Michaela Válková,
Tereza Manová, Barbora Barvová – vzorně reprezentovala jak Kolpingovu rodinu, tak i město
Kunštát.
V sobotu 22. 4. 2006 se konal Festival tanečního mládí Dance life v Brně. Sešlo se 22 klubů
ze 17 měst a přes 500 dětí, které vytvořily 58 tanečních skupin. Soutěž byla rozdělena dle
věkové kategorie a podle stylů tance. Naše děvčata byla zařezena mezi juniory do skupiny
Show dance, kde s choreografií “Jen tak v dešti“ získala 1. místo. Děvčata – BAMI – získala
zlatou medaili, pohár a diplom.
A co nejvíce potěšilo? Postup do celostátní soutěže Mistrovství ČR v České Lípě, která se
bude konat koncem května. Věříme i tam v dobré umístění.
Hana Bartošová, Kolpingova rodina

Výsledky
Velikonoční kuželkářský turnaj v Rudce 8. dubna 2006
1. Dvořák Team (F. Dvořák, J. Dvořáková, P. Lukeš, J. Vach)
2. TJ Rudka (P. Pařízek, J. Kučírek, S. Kučírková, V. Ježek)
3. Truck Team (M. Kučírek, R. Škrabal, J. Grenar, J. Horák)
4. 3+1
5. Havelci
6. Foler Team
7. KD
8. Okurci
9. Hejá
10. Hamakama
11. Bodos I.
12. Bodos II.
13. Blond Mix
Nejlepšími hráči byli Vlastimil Ježek a František Dvořák.

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Ondroušková Andrea Újezd 27, nar. 8. 3. 2006
Kunštát 461, nar. 1. 4. 2006
Doležel Tomáš
Újezd 46, nar. 12. 4. 2006
Chmelová Sára

Vše nejlepší, dobrou životní pohodu a pevné zdraví přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci květnu:
Růžičková Eva

Kunštát, Za Lidokovem 391

Újezd 43
Švecová Blažena
Kunštát, Hliníky 137
Šaršonová Marie
Kunštát, Rudecká 92
Růžičková Marie
Kunštát, U Hřiště 275
MVDr. Vichta Jan
Sychotín 53
Kubec Josef
Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
Předešlá Libuše
Hluboké u Kunštátu 43
Straka Jaroslav
Kunštát, Vejpustek 159
Kovářová Blažena
Sychotín 15
Krejčí Marie
Hluboké u Kunštátu 11
Machát Josef
Růžičková Květoslava Kunštát, Rudecká 92
Chvílová Miroslava Kunštát, Radnická 472
Kunštát, nám. Krále Jiřího 102
Vítková Helena

Oznamujeme úmrtí:
Adámková Květoslava, Kunštát, Radnická 472, zemřela 17. 3. 2006, nar. 1930.
Kabátek Miloš, Kunštát, Palackého 164, zemřel 21. 4. 2006, nar. 1922.
-mat-

