Kunštátské informace 2/2005
Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 27.12.2004
RM projednala:
! protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené v ZŠ pracovníky Krajského úřadu
! znění nového Školského zákona č. 561/2004 Sb.
! usnesení Krajského soudu v Brně ve věci ručení města za úvěr firmě Keramika Kunštát
ve výši 3 mil. Kč
! protokol o kontrole na výkon matriční agendy provedené odborem vnitřních věcí
MěÚ Boskovice – bez závad
! protokol o kontrole na úseku agendy jména a příjmení, matriční, vidimace a legalizace
provedené správním oddělením Krajského úřadu – bez závad
RM schválila:
! zadání vypracování plánu odpadového hospodářství v rámci regionu Boskovicko
! termínovník jednání Rady města v roce 2005
! nákup antivirového programu AVG
! dodatek ke smlouvě s firmou COMA, s.r.o., Polička, na poskytování služeb sítě internetu

RM 10.1.2005
RM projednala:
! záznam z výrobního výboru ve věci zpracování dokumentace pro územní řízení akce „Kunštát
ČOV a kanalizace“
! návrh tras vedení kanalizace v Kunštátě a Sychotíně
! projekt na úpravu lokality „Habrůvka“
! postup převodu zámku z Ministerstva kultury na Národní památkový ústav včetně termínu
zpřístupnění zámku veřejnosti od 1.6.2005
! zprávu o projednání návrhu zadání pro zpracování změny č.2 územního plánu pro Kunštát,
Sychotín a Újezd, zpracovaný odborem výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice
RM schválila
! nákup 7 kusů odpadkových košů včetně stojanů pro rozšíření mobiliáře Kunštátu a místních
částí
! zahájení přípravných prací pro vydání inforočenky města v roce 2005

RM 24.1.2005
RM vzala na vědomí:
! oznámení Krajského úřadu o registraci zájmového sdružení „Svazek obcí pro nakládání
s odpady“, zakládací listinu a stanovy svazku
! protokol o následné kontrole dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, technických
zařízení a předpisů stanovujících pracovní podmínky na MěÚ provedenou IBP – bez závad
! souhlas Krajského úřadu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Boskovice na úseku
přestupků s platností do 31.12.2006

RM projednala:
! příslib přímé státní dotace od Ministerstva financí na úpravu prostranství u kostela ve výši
3,6 mil. Kč
! zápisy z kontrol provedených v roce 2004 finančním a kontrolním výborem
! závěry z jednání s Národním památkovým ústavem ve věci zajištění statiky jižního křídla
zámku, opravy střechy, včetně finančního zajištění (pro rok 2005 přidělena dotace ze státního
rozpočtu ve výši 9 mil. Kč)
! souhlasné stanovisko správce toku Lesy ČR k manipulačnímu a provoznímu řádu pro rybník
U školy a s revizí manipulačního řádu pro vodní nádrž Sychotín
! kolaudační rozhodnutí na stavbu „Kunštát – školní venkovní hřiště – I. etapa“
! návrh rozpočtu města na rok 2005
! zápis z jednání sociální komise
! komentář ke stavu církevních restitucí projednávaných majetkovou komisí Svazu měst a obcí
ČR
RM schválila:
! vyvěšení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města p.č. 335/1 o výměře 1.236 m2
v k.ú. Rudka u Kunštátu
-taj-

Přirozený pohyb obyvatel v roce 2004
Narození:
chlapci
děvčata
Kunštát
14
9
Sychotín
2
Újezd
2
2
Rudka
3
Hluboké
1
Touboř
(Pro zajímavost uvádíme, že 11 dětí se narodilo nesezdaným párům)
Úmrtí:
Kunštát
Sychotín
Újezd
Rudka
Hluboké
Touboř

muži
7
2
2
1
1

ženy
8
2
1
1

V roce 2004 bylo v Kunštátě uzavřeno jen 10 sňatků, z toho 7 církevních.
Počet obyvatel k 31. 12. 2004
Kunštát
1.808
Újezd
256
Sychotín
246
Rudka
188
Hluboké
69
Touboř
24
Celkem

2.591

Důležité upozornění:
Chtěla bych Vás upozornit na platnost Nařízení vlády ČR ze dne 16.11.2004, kterým se stanoví lhůty
pro výměnu občanských průkazů (dále jen OP) bez strojově čitelných údajů:
Vláda nařizuje podle § 24, odst. 2, zákona č. 328/1999 Sb. o OP, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.:
§1 – Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů,
vydaných do 31. prosince 1994, za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005.
Žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005.
Zkontrolujte si, prosím, ve svých OP datum vydání. Pokud zjistíte, že máte OP vydán do 31.12.1994
(jedná se hlavně o všechny OP typu „knížka“), musíte požádat o vydání nového OP, jak je výše
uvedeno.
K žádosti o OP předložíte stávající OP a novou fotografii. Při výměně OP Vám bude městský úřad
maximálně nápomocen. Požádali jsme pracovnici fotoatelieru Boskovice, která přijede do Kunštátu asi
v měsíci červnu a všechny zájemce vyfotografuje. Pokud máte možnost, nechte se vyfotografovat již
nyní a podání žádosti o nový OP neodkládejte.
Žádosti o vydání OP přijímá MěÚ Kunštát denně, nejlépe však v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
s tím, že následující den jsou žádosti předány na MěÚ Boskovice.
V našem regionu se jedná o stovky občanských průkazů, které musíme vyměnit.
Věříme, že společnými silami celou akci zvládneme.
matrikářka

Jak platit poplatky:
Možnosti platby místních poplatků:
! hotově do pokladny na MěÚ
! poštovní poukázkou
! převodem 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
Specifický symbol:
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
Platí pouze pro občany Kunštátu a přilehlých obcí. Neplatí pro majitele chat a rekreačních objektů.
-tajZM schválilo dne 25.11. 2004 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, která stanovuje výši
poplatku za odvoz domovního odpadu v roce 2005. Z dosavadních 330,– Kč se poplatek zvyšuje
na 360,– Kč/osoba/rok a je splatný do 15. 2. 2005. Přesáhne-li poplatek za rodinu 1.000,– Kč je
možné jej uhradit ve 2 stejných splátkách, a to do 15.2. a 30.6. 2005.
-taj-

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Just Jan, Kunštát, Pod Hlubnou 297, nar. 15.12.2004
Janků Daniel, Kunštát, Nová 358, nar. 18.12.2004
Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme našim jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci ú n o r u :
Hanáková Marie, Rudka 73
Prof.Dr.Ing. Cenek Mojmír, CSc., Kunštát, Fr. Halase 258
Šafář Jaroslav, Hluboké 41
Patloková Růžena, Kunštát, Lipka 67
Ing.Trejbal Lumír, Kunštát, U Hřiště 291
Bartáková Marie, Kunštát, Hliníky 203
Vítková Ludmila, Touboř 4
Unčovský Jiří, Kunštát, Rudecká 335
Hansgutová Ludmila, Rudka 17
Jílek Jan, Kunštát, Radnická 472
Chvíla Josef, Kunštát, Radnická 472
Růžičková Emílie, Kunštát, Radnická 472
Ing. Mareček Josef, Kunštát, nám. Krále Jiřího 28
PhDr. Vavříček Ladislav, Kunštát, Brněnská 207
Pavlů Arnošt, Újezd 11
Holubová Vlasta, Kunštát, nám.ČSČK 477
Oznamujeme, že dne 6.1.2005 zemřela paní Josefa Doskočilová, Touboř 13, narozena v roce
1925. Čest její památce!
Vážení občané, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo uvedeno v KI. Vaše přání
budeme respektovat.
-mat-

Sdružení složek Rudka Vás zve na 3. ročník soutěže
O nejlepší slivovici 2004
1. kategorie – slivovice švestková i dorancová
2. kategorie – pálenka hrušková, třešňová, letní ovoce, kalvados
Vzorky se přijímají do začátku soutěže. Minimální množství je 0,3 dcl.
Rudecká hospoda dne 5.2.2005 ve 20.00 hod.
K dobré náladě hraje country kapela.

Zajímavá akce pro ženy:
Modistka, paní Marie Geršlová zve ženy v každém věku na ukázku a prodej svých vlastních výrobků.
Jedná se o dámské šité zimní kloboučky, kšiltovky a barety v originálním provedení – každý model
vyhotoven pouze jedenkrát. Předvedeno bude asi 200 modelů v cenách od 180,– do 550,– Kč.
Modely bude předvádět p. Geršlová osobně i s výkladem, jak se klobouky i jiné čepice správně
nasazují a nosí. Zodpoví Vaše dotazy a poradí co Vám sluší.
Všichni jste srdečně zváni
v úterý 8. února 2005
do salonku Panského domu na nám. Krále Jiřího
v době od 17.00 – do 19.00 hodin.
Tel.: 516 439 526, e-mail:mbgerslovi@tiscali.cz
www.mbgerslovi.wz.cz

Kolpingova rodina Kunštát si Vás dovoluje pozvat na tradiční
MAŠKARNÍ BÁL – ŠIBŘINKY
v sobotu 5.února 2005 ve 20.00 hod.
v KD Kunštát
Hraje Studio K, bohatá tombola
Vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč
Předprodej vstupenek v prodejně Linda

SDH Kunštát zve na II. VALENTÝNSKÝ PLES
v sobotu 12. února 2005 ve 20.00 hod.
v KD Kunštát
K tanci a poslechu hraje brněnská skupina Haff Band
Občerstvení a bohatá tombola

