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10. ročník

Město Kunštát Vás zve na XIII. hrnčířský jarmark na náměstí Krále Jiřího
Pátek 16.9.
18.00 Trní
Koncert skupiny v nové sestavě
Vstup volný
Sobota 17.9.
9.00 – Otevření jarmarku s kunštátskou dechovkou
10.00 – Písničkové dopoledne s Majdou – Magda Reifová s představením pro děti
11.30 – Trní
12.30 – Slavnostní průvod krále Jiřího a zahájení jarmarku
13.30 – Nezmaři
15.30 – Mňága a Žďorp
17.30 – Rock´n´roll Band M. Woodmana
Neděle 18.9.
9.00 – Otevření jarmarku s kunštátskou dechovkou
10.00 – Kamarádi – představení pro děti
11.30 – Koňaboj – folklor/rock
13.30 – Petr Spálený a Nové Apollo
15.30 – No Name – koncert slovenské skupiny
Celodenní vstupné: 60,– Kč dospělí, 40,– Kč děti
V souvislosti s připravovaným 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.

Informace ze zasedání RM a ZM (vybrané části)
RM 8. 8. 2005
RM projednala:
! výsledky hodnocení kvalifikace uchazečů o účast v užším řízení na veřejné zakázky „Úprava
prostoru u kostela Kunštát – I. etapa“ a „Rekonstrukce objektu Rudka č.p. 29 na vstupní byty“
! zápis z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro nakládání s odpady
! postup opravy havarijního stavu rozvodu vody v přístavbě ZŠ
! přehled pohledávek a závazků města k 30.6.2005
! rozhodnutí odboru dopravy KÚ, kterým povoluje uzavírku silnice I/43 a povoluje objížďku
vedenou přes Rudku a Kunštát, připomínky a námitky města byly akceptovány pouze
částečně
! záměr navýšení kapacity trafostanice na ul. Brněnská
! nesouhlasné stanovisko města k uvažovanému snižování početního stavu hasičů a ukončení
činnosti PS Kunštát
RM schválila:
! uzavření smlouvy na opravu chodníku od ZŠ po ulici U Hřiště s fy UNIVERSALBAU na
základě nejvýhodnější nabídky
! nákup řeziva pro OV Újezd na opravu oplocení výletiště
! nákup 2 ks čerpadel pro kašnu na náměstí

RM 22. 8. 2005
RM projednala:
! termíny hodnocení nabídek na realizaci veřejných zakázek „Úprava prostoru u kostela –
I. etapa“ a „Rekonstrukce objektu Rudka č.p. 29 na vstupní byty“
! průběh územního řízení pro vydání územního rozhodnutí pro výstavbu kanalizace
! organizaci světového poháru v kolové v Městské hale v Kunštátě
! postup prací na zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
RM schválila:
! žádost ZŠ Kunštát o povolení překročení limitu žáků ve 3. třídě o 1 žáka na 31

RM 26. 8. 2005
RM schválila:
! přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Rudka č.p. 29 na vstupní byty“ na základě
nejvýhodnější nabídky firmě KOLOS, s.r.o., Boskovice

ZM 18. 8. 2005
ZM vzalo na vědomí:
! zprávu o činnosti RM
! zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem ZM
ZM schválilo:
! rozpočtové opatření č. 2/2005
! prodej pozemků
! OZV č. 1/2005
! směrnici o poskytování cestovních náhrad
! název ulice od křižovatky Pod Hlubnou po objekt firmy Best Business jako ulici „Zbraslavecká“
! zpětný výkup pozemků na základě předkupního práva od stavebníků, kteří nezahájili stavbu
do dvou roků od koupě pozemku
! vypracování projektové dokumentace na úpravu mostku v Sychotíně u Houdkových
! odpis nedobytných pohledávek
–taj–

Informace o záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Název záměru:
Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Kunštát
Oznamovatel:
KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, Kunštát
Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Do dokumentace je možné nahlédnout na stavebním úřadě MěÚ v Kunštátě, náměstí Krále Jiřího 106,
v úřední dny (pondělí, středa) v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Svoz nebezpečných odpadů – 10. září 2005
(místo a čas dle rozpisu pravidelných svozů )
Do nebezpečného odpadu patří vše, co není směsný komunální odpad, např. oleje, barvy, nádoby od
olejů, maziv, barev, lepidel, nepoužitelná léčiva, zářivky, televize, elektrotechnická zařízení,
akumulátory, věci co obsahují azbest, pneumatiky atd.
Sbírají se i ledničky a mrazáky, které SITA úplně a odborně odstraňuje bez zátěže životního prostředí.
Je–li lednička sbíraná při mobilním sběru mimo sběrný dvůr, účtujeme zákazníkovi manipulační
poplatek ve výši 50 Kč/kus.
Ve věci odpadů Vás informujeme o novince, že SITA jako jediná odpadářská firma na Moravě je od
13.8.2005 pověřena sběrem tzv. elektrošrotu 3. a 4. třídy. Sběr tohoto odpadu je pro obec a občany
zdarma – televize, dálnopisy, telefony včetně mobilů a tel. automatů, záznamníky, rádia, počítačová
technika včetně obrazovek, elektronické hudební nástroje.
–so–

SDH Sychotín zve všechny příznivce požárního sportu
na III. ročník soutěže O pohár SDH Sychotín
v neděli 4. 9. 2005 od 11.00 hod. na hřišti.
Soutěž je zařazena do VC Blanenska.
Nejlepší družstva se utkají v SUPERFINÁLE o atraktivní ceny. Bohaté občerstvení v průběhu celé
soutěže.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Šínová Petra, Kunštát, Nová 461, nar. 18.7.2005
Motyčka Štěpán, Kunštát, Hliníky 434, nar. 27.8.2005
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou rodinnou pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny – 75 a více let, oslaví v měsíci září:
Handlová Štěpánka, Kunštát, Chocholík 330
Předešlý Jan, Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
Ševčíková Jarmila, Kunštát, Pod hotelem Rudka 347
Tenora Vladimír, Sychotín 34
Vichtová Zdeňka, Kunštát, V Lavkách 260
Rotroeklová Božena, Kunštát, Tenorova 48
Otisková Marie, Kunštát, Fr. Halase E5
Oznamujeme úmrtí:
Polišenská Zdenka, Kunštát, Vejpustek 145, nar. 1929, zemřela 15.8.2005
Štaudová Jiřina, Kunštát, Sychotín 16, nar. 1931, zemřela 22.8.2005
Lepka Václav, Kunštát, Újezd 41, nar. 1935, zemřel 24.8.2005
–mat–

