Kunštátské informace – duben 2006
Informace ze zasedání RM (vybrané části)
RM 6. 3. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•

postup prací na úpravě lokality Habrůvka a rekonstrukce obecního domu v Rudce
na vstupní byty
organizaci výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ Kunštát včetně jmenování členů
konkurzní komise za město
závěry z jednání předsednictva Svazku obcí pro nakládání s odpady
žádosti organizací o finanční příspěvek na činnost
oznámení o zahájení stavebního řízení sloučeného s územním řízením na stavbu
„Stezka pro pěší Kunštát – Újezd“

RM schválila:
•
•
•
•

pronájem místního střediska hygieny v Penzionu pro důchodce za účelem provádění
masáží
na základě žádosti OV KDU ČSL Blansko umístění reklamy v období od 22.5.
do 2.6.2006 na území města Kunštát
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKOKOM, s.r.o., Praha
opravu poškozeného plotu zahrady MŠ

RM 20. 3. 2006
RM projednala:
•
•
•

•
•
•
•
•

nabídku na dodávku mobiliáře (litinových laviček a odpadkových košů) pro úpravu
prostranství u kostela
smlouvu s firmou AQUATIS Brno na zhotovení projektové dokumentace kanalizace
včetně dodatku
návrh rozpočtu města na rok 2006, soupis závazků a pohledávek k 31. 12. 2005,
převod finančních prostředků na úhradu splátky úvěru a uložila starostovi svolat
jednání ZM v co nejkratším termínu
usnesení Krajského soudu v Brně, kterým se zastavuje řízení proti městu Kunštát
ve věci zaplacení částky 3 mil. Kč za úpadce Keramika s.r.o. v likvidaci
záměry ze zasedání valné hromady Sdružení obcí a měst Jižní Moravy
pokyny Krajské veterinární správy o nákazové situaci v ČR a EU a o nákaze ptačí
chřipkou včetně opatření Statní veterinární správy ČR
řešení stížnosti obyvatel bytového domu Nová 504 na zatékání vody do bytu
oznámení Centra pro zdravotně postižené Blansko o ukončení činnosti k 31. 3. 2006

RM schválila:

•
•

smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunštát a příspěvkovou organizací Penzion pro
důchodce
prodloužení smlouvy na hostování lunaparku o kunštátské pouti i na sezónu 2007

-taj-

Oznamujeme
Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké
sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může
delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. do středy 3. května 2006) jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi
do stanoveného termínu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde
je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické
strany, politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové
volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.
-taj-

Svoz nebezpečných odpadů v sobotu 13. května 2006
Časy přistavení kontejneru 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, elektronické přístroje, akumulátory, baterie,
pneumatiky, věci obsahující azbest, lednice, mrazáky, počítačovou techniku apod.
-so-

Ptačí chřipka
Dne 14.2.2006 bylo vydáno mimořádné veterinární opatření SVS ČR č.j. RED/257/2006,
ve kterém jsou uloženy následující povinnosti:
•
•
•
•
•

•

povinnost registrace chovatelů drůbeže – podnikatelů v centrální evidenci zvířat
zákaz výstav a svodů drůbeže
zákaz chovů drůbeže ve výbězích (výjimky povoluje KVS – jedná se o pštrosy
a vodní drůbež)
kontrola desinfekce vozidel přepravujících zvířata a živočišné produkty
kriteria pro zasílání uhynulých volně žijících ptáků na chřipku, zásady odběru vzorků
a používání ochranných pomůcek – nálezy mohou občané hlásit starostům obcí,
Policii ČR, či KVS. Hlásit by se měl každý jednotlivý nález uhynulého vodního
ptáka, u ostatních ptáků až od počtu 5 ti kusů, uhynulých na jednom místě
pravidla pro asanaci nalezených uhynulých ptáků –
jednotlivé kusy zakopat 80 cm pod zem, popř. spálit v kotli na pevná paliva

•

doporučení pro drobného chovatele drůbeže – zabránit možnosti kontaktu drůbeže
s volně se pohybujícími ptáky

-taj-

Česká spořitelna, a.s. vysvětluje
Město Kunštát se obrátilo na Ombudsmana České spořitelny, a.s. a informovalo ho
o nespokojenosti občanů v Kunštátě se zkrácenou pracovní dobou v místní pobočce. Město
Kunštát dostalo následující vysvětlení:
Snížením otevíracích hodin se podařilo zachovat pobočku ve Velkých Opatovicích, která by
byla jinak uzavřena.
ČS, a.s. upozorňuje a nabízí alternativní služby jako je využití bankomatů, služby Servis 24,
Internet, Telebanking, ale i pobočky v nejbližším okolí Kunštátu.
Čs, a.s. lituje, ale nemůže klientům v našem městě nabídnout každodenní služby a žádá
o pochopení ekonomické situace.
odbor Řízení kvality služeb

VELIKONOČNÍ KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
v Rudecké hospodě v sobotu 8. dubna 2006 v 19.00 hod.
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit v Rudecké hospodě
u vedoucího V. Burgra osobně nebo na tel.: 728 083 789

Výsledková listina
V sobotu 11. března 2006 se uskutečnil Kuželkářský turnaj v Rudce, kterého se zúčastnilo
11 týmů.
Výsledky:
1. Truck Team
J. Horák, R. Škvařil, J. Grenar, M. Kučírek
2. Sdružení složek Rudka M. Svoboda, J. Pavlů, S. Kučírková, L. Ježek
3. TJ Rudka
J. Kučírek, P. Pařízek, J. Svoboda, J. Kasal
4. BODOS Bus III.
5. J+J
6. BODOS Bus I.
Tarokáři
7. Blond Mix
8. Svoboda Team
9. BODOS Bus II.
10. Poříčáci
Nejlepší hráči: Jindřich Pavlů, Radek Škrabal a Jiří Vach.

Stanice technické kontroly v Kunštátě pořádá
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu 8. dubna 2006
V tento den si motoristé mohou zcela zdarma nechat zkontrolovat svá vozidla. Kontrola bude
zaměřena zejména na stav brzdové soustavy, podvozku, řízení, osvětlení a pneumatik.
Otevřeno bude v době od 8 do 12 hod.
www.usmd.cz/stk/3707
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci STK.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ze sbírek p. Naděždy
Parmové
(velikonoční betlém, kraslice, pohledy, vystřihovánky a další výrobky inspirované svátkem
jara)
27. března – 20. dubna 2006
Městské informační centrum Kunštát

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Rudka 48, nar. 10. 1. 2006
Just Alexandr
Kunštát 451, nar. 20. 2. 2006
Straková Anna
Kotouček Jaroslav Sychotín 15, nar. 26. 2. 2006
Karásková Lenka Sychotín 66, nar. 15. 3. 2006
Vše nejlepší, dobrou pohodu a pevné zdraví přejeme všem jubilatnům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci dubnu:
Kunštát, nám. Krále Jiřího 31
Sedláková Marie
Ševčíková Květoslava Újezd 50
Kunštát, Zámecká 8
Banyová Irena
Procházka František Kunštát, Hliníky 236
Cacková Miroslava Kunštát, Brněnská 256
Unčovská Ludmila Kunštát, Rudecká 335
Újezd 90
Osouch Miroslav
Kunštát, Radnická 472
Růžičková Jiřina
Kunštát, Sokolská 47
Kučírek Miroslav
Kunštát, Nová 295
Poláková Marie
Kunštát, Fr. Halase 443
Tejkal Květoslav
Sychotín 10
Poláček Josef
Sychotín 40
Houdek Stanislav
Oznamujeme úmrtí:
Prof. Dr. Ing. Cenek Mojmír, CSc., nar. 1918, Kunštát, Fr. Halase 258,
zemřel 7. 3. 2006.

-mat-

