Kunštátské informace 6/2005
Informace ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města (vybrané části)
RM 2. 5. 2005
RM schválila:
! prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu v KD
! zřízení odloučeného pracoviště ZUČ Letovice v MŠ
! výši odměny za výběr poplatků z místa při kunštátské pouti
! použití hospodářského výsledku za rok 2004 v MŠ
RM projednala:
! postup zpracování projektu na úpravu prostranství u kostela
! dopis svazku VaK ve věci úhrady nákladů na geodetické zaměření a zpracování dokumentace
pro územní řízení na výstavbu kanalizace
! návrh na rozšíření vodovodu v ulicích Za Lidokovem a V Lávkách
! zápisy z jednání soc. komise a valné hromady Svazku obcí pro nakládání s odpady
! rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se nařizuje Národnímu památkovému ústavu provedení
neodkladných zabezpečovacích prací na objektu zámku
! dopis stavebního úřadu správci toku Lesy ČR ve věci opravy poškozené hráze vodní nádrže
Sychotín a toku Petrůvka vzniklých při úpravě toku Petrůvka
! zápisy z kontrol účetnictví v MŠ a ZŠ provedených finančním výborem Zastupitelstva

RM 16. 5. 2005
RM schválila:
! zadání zpracování projektu na propojení vodovodu v ulicích V Lávkách a Za Lidokovem
! uzavření kupní smlouvy na dodávku sazenic lesních stromků
! zpracování návrhu na zastřešení příjmové rampy u jídelny ZŠ
! převod finančních prostředků na účet Volksbanky na splátku úvěru
! konání tanečních zábav v Újezdě za předpokladu dodržení platné obecně závazné vyhlášky
! finanční příspěvek OV Újezd na údržbu objektu a inventáře
! finanční příspěvek Oblastní charitě BETANY na 8. sportovní hry pro handicapované
! smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města římskokatolické farnosti na opravu farního
kostela
RM projednala:
! návrh Dr. Rusnika na vybudování gabionové stěny na toku Sychotínského potoka
! návrh SO a MP na umístění zpomalovacích retardérů
! zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku
Kunštátsko – Lysicko
! návrh vedení MŠ na úpravu prostorů pro výdej stravy cizím strávníkům v MŠ
! oznámení o uzavření MŠ v průběhu hlavních prázdnin od 25. 7. do 31.8. 2005
! konání Světového poháru v kolové v městské sportovní hale dne 3. 9. 2005 pod záštitou
města
! zápis z povodňové prohlídky na tocích Sychotínský potok, Petrůvka a Úmoří provedené
povodňovou komisí MěÚ Boskovice

ZM 25. 4. 2005
ZM schválilo:
! vystoupení města z „Programu Dyje II“ a následně pokračovat v akci „Kanalizace
a ČOV Kunštát“ samostatně
! složení pracovní skupiny pro zorganizování výběrového řízení na projektanta na projekt
„Rekonstrukce výstavby kanalizace a ČOV v Kunštátě a Sychotíně“ dle úsporné varianty
doc. Hlavínka ze dne 15.4. 2005
! rezervu v rozpočtu města na rok 2005 ve výši 2 mil Kč jako rezervu na projekt pro územní
rozhodnutí „Kanalizace a ČOV Kunštát“
! celoroční hospodaření města za rok 2004
! rozpočtové opatření č. 1/2005
! odpis pohledávek dle návrhu
! dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Mateřská škola Kunštát a Základní
škola Kunštát
! zadání vypracování studie k odbornému posouzení Sychotínského potoka

ZM 23. 5. 2005
ZM schválilo:
! vítěze výběrového řízení na akci „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“, a to firmu
Aquatis, a.s. na základě hodnocení nabídek výběrového řízení
! pověření starosty města, aby ve smlouvě s firmou Aquatis, a.s., řešil eventuelně využití
projektu firmy Aquaprocon s.r.o. Brno za účelem snížení ceny
! pověření místostarosty Mgr. Všianského a ing. Sojky k jednání s předsedou Svazku VaK ve
věci odkupu geometrického zaměření a dokumentace k územnímu řízení zpracované firmou
Aquaprocon s.r.o. na část kanalizace Kunštát – Sychotín
! celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Kunštátsko – Lysicko za rok 2004
! prodej pozemků ve vlastnictví města
! nákup sekačky trávy
-taj-

Vážení spoluobčané,
v letošním roce připravujeme rekonstrukci objektu bývalé pivovarské lednice na Zámecké ulici. Naší
snahou je v co největším rozsahu zachovat původní architekturu. Proto bych Vás chtěl požádat
o zapůjčení fotografií či jiných dokumentů vztahujících se k uvedenému objektu. Po pořízení kopií
zapůjčené podklady budou vráceny. Dokumenty lze zanechat v městské knihovně, nebo mě prosím
kontaktujte na tel. 776 262 525.
Předem velice děkuji.
Ing. Karel Koukal

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům Bartoňkovým, Kunštát, Újezd 54,
k narození dcery Kláry dne 23. 4. 2005.
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny - 75 a více let, oslaví v měsíci červnu.
Burianová Helena, Kunštát, Hliníky 259
Bednář Alois, Kunštát, Zahradní 307
Tlustý Jaromír, Kunštát, Nová 388
Vitouchová Julie, Kunštát, Radnická 472
Peroutková Emilie, Kunštát, Nová 294
Vichtová Zdenka, Kunštát, U Hřiště 275
PhMr. Holub Vladimír, Kunštát, nám.ČSČK 477
Polišenská Zdenka, Kunštát, Vejpustek 145
Šmerdová Marie, Kunštát, Nová 292
Rosenkranc Zdeněk, Rudka 62
Bednář Arnošt, Rudka 59
Bašná Drahomíra, Kunštát, Hliníky 209
Tandler Rudolf, Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
Oznamujeme úmrtí:
Bělehrádek Petr, Rudka 57, zemřel 2.5.2005, narozen 1945
Bednář František, Újezd 3, zemřel 7.5.2005, narozen 1930
Kučková Božena, Kunštát, Radnická 472, narozena 1928
Čest jejich památce!
Vážení občané,
oznamte na městský úřad, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo zveřejněno v KI. Vašemu přání
vyhovíme.
-mat-

Divadelní spolek LMD, Město Kunštát a SDH Sychotín připravili dětem
k svátku 3. pohádkovou cestu
v sobotu 4. června 2005 ve 14.00 hod. na zámku v Kunštátě
Potkáte pohádkové bytosti, které Vás budou bavit a odměňovat!
Od 15.30 na zámecké zahradě zábavný program se skřítky a strašidýlky
přiváží Studio Lídy Trnkové
Všichni jste srdečně zváni!

Pozvánka na přednášku:
Vzdělávací systém Principy života je výcvikem praktické sebezkušenostní filozofie, jehož cílem
je dosáhnout harmonické integrace všech oblastí života a plného rozvoje individuálního
potenciálu.
Informativní přednáška bude 9. června 2005 v 17.00 hod. v informačním centru.
Přednášku vede Dana Trávníčková, lektorka Principů života. Vstupné je dobrovolné.

Město ve spolupráci se Státním zámkem Kunštát Vás zve na výstavu
s názvem Kunštát a páni z Kunštátu
k příležitosti 725. výročí první písemné zmínky o Kunštátu
Městské informační centrum, nám. Krále Jiřího 105

