Kunštátské informace 1/2005
Informace ze zasedání RM a ZM (vybrané části)
RM 29. 11. 2004
RM projednala:
! sdělení ministerstva financí, kterým se ukončuje závěrečné vyhodnocení použití prostředků
státního rozpočtu (dotací) na rekonstrukci kotelny a jídelny v ZŠ
! návrh sociální komise na obsazení startovacích bytů
! postup zpracování revize manipulačního řádu vodní nádrže Sychotín
! zápis z jednání soc. komise
! žádost Oblastní charity Blansko o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2005
! změnu smlouvy na provozování městského informačního střediska
! dopis občanů Rudecké ulice, kterým vyjadřují nesouhlas s vedením objížďky při uzavírce
silnice I/43
! informaci o zakládání svazku obcí pro nakládání s odpady

RM 13. 12. 2004
RM projednala:
! vyhodnocení dotací ze státního rozpočtu na rekonstrukci bývalé knihovny na startovací byty
! zápis z místního šetření ve věci umístění dopravních značek v místní části Sychotín
! stanovisko Urbanistického střediska Brno k zamýšlenému vybudování silničního obchvatu
Kunštátu
! stanovisko vodoprávního úřadu k návrhu na zatrubnění části Kunštátského potoka
! nabídku na odkoupení nemovitosti č.p. 119
! zápis z jednání soc. komise
RM schválila:
! smlouvy o výpůjčce mezi městem Kunštát a příspěvkovými organizacemi ZŠ Kunštát a MŠ
Kunštát
! provedení opravy vodoinstalace v bytě v ZŠ
! použití finančních prostředků získaných prodejem nepotřebného majetku z vybavení kuchyně
ZŠ pro financování údržby školy
! změnu pracovní doby na MěÚ v období vánočních svátků

ZM 21. 12. 2004
ZM vzalo na vědomí:
! zprávu o činnosti RM
ZM schválilo:
! rozpočtové opatření č. 4/2004
! rozpočtový výhled na období 2005 – 2007
! rozpočtové provizorium na rok 2005
! prodej a výkup pozemků
! přílohu č. 2 k příkazní smlouvě o zajištění chodu sportovní haly
! vyřazení a odprodej nepotřebného majetku
! komisi pro likvidaci vyřazeného majetku

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2005
Odvoz popelnic
leden: 5. 1., 19. 1.
únor: 2. 2., 16. 2.
březen: 2. 3., 16. 3., 30. 3.
duben: 13. 4., 27. 4.
květen: 11. 5., 25. 5.
červen: 8. 6., 22. 6.
červenec: termín bude upřesněn s ohledem na st. svátek 20. 7.
srpen: 3. 8., 17. 8., 31. 8.
září: 14. 9., termín bude upřesněn s ohledem na st. svátek
říjen: 12. 10., 26. 10.
listopad: 9. 11., 23. 11.
prosinec: 7. 12., 21. 12.

Termíny svozu velkoobjemových odpadů
Kontejnery
Touboř
8.30 – 8.45
Hluboké
9.00 – 9.15
Sychotín
9.20 – 9.40
Rudka
9.50 – 10.10
Kunštát – Hliníky
10.15 – 10.25
Kunštát – KD
11.00 – 11.20
Kunštát – Nová –SPAR 11.25 – 11.45
Újezd
12.00 – 12.20
19. března 2005
25. června 2005
24. září 2005
10. prosince 2005
Upozornění pro občany:
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:
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 za 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.
-taj-

Změna provozní doby v Městském informačním centru v Kunštátě
Po – Pá
So

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Kolpingova rodina Kunštát pořádá HUMANITÁRNÍ SBÍRKU ŠATSTVA
v sobotu 8. ledna 2005 od 9.00 do 12.00
v pondělí 10.ledna 2005 od 15.00 do 18.00
fara v Kunštátě – klubovna

Kolpingova rodina pořádá zájezd do Brna na muzikál HAIR/VLASY
v pondělí 10. ledna 2005
Odjezd autobusu v 18.00 hod. od kostela. Zájemci se mohou přihlásit v prodejně Linda u p. Ježkové.

Kunštátští myslivci hospodaří v nové honitbě
Myslivci v Kunštátě už druhým rokem hospodaří v nové honitbě o výměře 1286 ha. Veškerá jejich
nákladná činnost je směřována k zachování zvěře v jednotlivých druzích a množství pro další
pokolení. Myslivci v letošním roce připravili pro zimní přikrmování zvěře 47 q objemového krmiva, 25 q
odpadních jadrných krmiv a 65 kg soli.
Dále každý rok se provádí na vlastní náklady odčervování zvěře. V letošním roce bylo uměle
odchováno 110 kusů bažantí zvěře, která byla vypuštěna do honitby. Tato zvěř je krotká, proto
žádáme majitele psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání v honitbě.
V poslední době se množí případy poškozování a svévolného ničení mysliveckého zařízení v honitbě.
Většinou tyto škody způsobují děti a mládež, a proto se obracíme na rodiče, aby své děti poučili
o trestnosti tohoto počínání a varovali se tak případných finančních postihů.
Členové mysliveckého sdružení děkují za pochopení.

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili zájezdu do Brna na vánoční trhy. Poděkování patří
také zpěvačkám p. Radce Dostálové, p. Katce Slavíkové a hlavně našim 32 tanečníkům za jejich
taneční vystoupení.
Programu se účastnili také tanečníci a zpěváci z Anglie, Polska, Rakouska a Slovenska.
Těším se opět na příští rok. Přeji všem v novém roce hodně zdraví, pohody a mnoho úspěchů.
Hana Bartošová KR

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Josef Nizner, Kunštát, Nová 504, nar. 30.10. 2004
Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme našim jubilantům,kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci l e d n u:
Entlerová Marie, Újezd 72
Lamplot Josef, Kunštát, Palackého 210
Kopecká Františka, Rudka 32
Zahradníková Josefa, Kunštát, Radnická 472
Nečasová Alžběta, Kunštát, Hrnčířská 177
Hrozová Vlasta, Kunštát, Radnická 472
Puklová Milada, Újezd 18
Samková Marie, Kunštát, Vejpustek 125
Adámková Květoslava, Kunštát, Radnická 472
Trčka Stanislav, Kunštát, Fr. Halase 445
Žalman Lubomír, Kunštát, V Lavkách 231
-mat

