Kunštátské informace 3/2005
Informace ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města
(vybrané části)
RM 7. 2. 2005
RM projednala:
! záznam z výrobního výboru ve věci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro
výstavbu kanalizace
! výsledek hospodaření příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, Penzion
! podkladové materiály zdůvodňující založení Svazku obcí pro nakládání s odpady
! záznam o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004 provedeného KÚ JmK
! vyhodnocení plnění rozpočtu města k 31.12.2004
! přehled závazků a pohledávek k 31.12.2004
RM schválila:
! program jednání Zastupitelstva města dne 17. 2. 2005
! odpisový plán pro rok 2005 pro Základní školu
! výši neinvestičních nákladů, jejichž úhrada bude požadována po obcích, které mají umístěny
děti v MŠ a žáky v ZŠ

RM 21. 2. 2005
RM vzala na vědomí:
! termín předání zámku Národnímu památkovému ústavu dne 22. 2. 2005
! termín ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci projednání a schválení
manipulačních a provozních řádů pro rybník u školy a vodní nádrž Sychotín – 4.3.2005
! postup přípravných prací na vydání Inforočenky 2005
! sdělení Oblastní charity Blansko o výtěžku Tříkrálové sbírky v Kunštátě, při které bylo vybráno
15.635,50 Kč
RM projednala:
! oznámení Ministerstva financí o přidělení dotace ve výši 3,6 mil. Kč na úpravu prostranství
u kostela
! postup ve zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotace na rekonstrukci obecního
domu v Rudce
! nabídky firem na provedení výměny oken na zdravotním středisku a městském úřadě
! zápisy z jednání sociální komise a komise kulturně školské
RM schválila:
! opravu služebního bytu v základní škole
! nákup 30 ks židlí pro OV Sychotín
! dodatek ke smlouvě na provedení inženýrské činnosti při rekonstrukci koupaliště
! vnitřní organizační směrnice města
! zadání zhotovení výdejního pultu pro městskou knihovnu a výstavních vitrin pro pamětní síň
infocentra

ZM 17. 2. 2005
ZM vzalo na vědomí:
! informaci o plnění úkolů uložených zastupitelstvem
! zprávu o činnosti RM
! zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2004
ZM schválilo:
! svolání jednání se zpracovatelským týmem přípravy investiční akce „Kanalizace
a ČOV Kunštát“ k odborné konzultaci se zastupitelstvem města a veřejnosti
! vyhodnocení plnění rozpočtu města k 31.12. 2004
! rozpočet města na rok 2005 s tím, že 2 mil. Kč budou tvořit rezervu
! zadání pro zpracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát s termínem
zpracování do 30.4.2005
! vstup města do „Svazku měst a obcí pro nakládání s odpady“
! plán činnosti kontrolního a finančního výboru na rok 2005
! prodej a výkup pozemků
! výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2004
-taj-

Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky 2005–2007.
Upozorňujeme zájemce na možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné
informace, včetně poplatku, Vám budou poskytnuty v městské knihovně nebo v informačním centru.
Na níže uvedených adresách je také možnost kontroly, zda je Vaše firma zařazena do rejstříku firem,
který je součástí Inforočenky (bez poplatku).
Kontaktní telefony a adresy: 516 462 456, 516 461 317,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz, info@kunstat-mesto.cz
Termín přihlášení je do 21.3.2005.
Děkujeme za spolupráci.

Upozornění podnikatelským subjektům na území Kunštátu
a integrovaných obcí!
Upozorňujeme podnikatele, že pro malé stacionární zdroje spalování platí povinnost
dle § 12 odst.1 písm. f) zák. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, zajišťovat prostřednictvím
oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to
jedenkrát za 2 roky a odstraňovat zjištěné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů
spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdroje spalujícího plynná nebo
kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Oprávněná osoba musí být autorizovaná, musí mít živnostenský list na vázanou živnost Kominictvíměření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu
spalinových cest. Toto měření může provádět např. Stanislav Kala, Klemov 288, 679 11 Doubravice
nad Svit., tel a fax: 516 432 772.
Za nesplnění alespoň jedné z povinností stanovených v § 12 odst. 1 může orgán obce uložit pokutu ve
výši 500–150.000 Kč. (viz. § 40 odst. 4 zákona 86/02 Sb.)
Povinnost podle § 12 odst.1 písm. f) se vztahuje na zdroje provozované v souvislosti s podnikatelskou
činností, platí i v případě, že je kotelna umístěna v objektu neziskové organizace, ale je ve správě
právnické nebo jiné podnikající osoby. Co je podnikání je uvedeno v § 2 odst. 1 zákona č. 513/91 Sb.,
obchodní zákoník.

Dále upozorňujeme, že při spalování neekologických paliv jako je hnědé a černé uhlí, uhelné kaly
a proplastky, včetně spalování topných olejů, musí provozovatelé provozující zdroj nad 50 kW podávat
oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší na městský úřad v termínu do 15. února.
Bližší informace poskytne p. Stanislav Cveček na stavebním odboru !
-so-

Klub stolního tenisu Kunštát uspořádal 29. ledna 2005 II. ročník turnaje
ve stolním tenise o „Pohár města Kunštátu“.
Turnaje se zúčastnilo 25 hráčů a měl velmi dobrou sportovní úroveň. Vítězství z loňska obhájil
Pavel Dolníček z Kozárova, druhý byl Radek Bubeník z Kozárova, třetí Pavel Jonáš ze Zbraslavce.
Děkujeme všem sponzorům za jejich dary pro ocenění nejlepších hráčů a panu Sojkovi za pronájem
sportovní haly. Těšíme se na setkání se všemi účastníky na III. ročníku tohoto turnaje.
Za klub stolního tenisu Bohumír Podsedník

V sobotu 5. února 2005 proběhl 3. ročník soutěže o Nejlepší slivovici
roku 2004 v Rudce.
Porota hodnotila celkem 40 vzorků z celého okolí, nejvzdálenější byly z Brna, Blanska a Obory.
1. místo získala slivovice MUDr. Bedáňové. V kategorii „ostatní“ zvítězila hruškovice pana Jindřicha
Pavlů. Vítězům blahopřejeme.
Sdružení složek Rudka

Rudecké složky pořádají v sobotu 12. března 2005 v 19.00 hod.
v Rudecké hospodě Velikonoční turnaj v kuželkách.
Do soutěže se mohou přihlásit čtyřčlenná družstva.
Přihlášky přijímá:
p. Grenar – tel.: 516 461 108
p. Kolářová – tel.: 516 462 416

Poradna pro rozvoj individuálního potenciálu a nalezení rovnováhy
v životě, Bc. Dana Trávníčková, nabízí tyto služby:
!
!
!
!
!

Poradenství v oblasti partnerských, rodinných či pracovních vztahů
Poradenství pro nalezení a rozvoj individuálního potenciálu a jeho uplatnění v životě
Poradenství v oblasti zdravého životního stylu
Masáže regenerační, relaxační, detoxikační masáže medem, nápravná cvičení pro celou
páteř
Semináře osobního rozvoje: Principy života. Jejich cílem je nalezení životní rovnováhy,
vytvoření vlastní životní filozofie a využití jedinečného potenciálu člověka. Absolventi každého
stupně obdrží potvrzení o absolvování výcviku praktické sebezkušenostní filozofie
s uvedeným počtem hodin teoretických, koučování a sebereflexe. Vhodné také k přijímacímu
řízení na vysokou školu s obdobným zaměřením, či jako další kvalifikace do zaměstnání.

Další informace ráda poskytnu osobně, nebo je získáte na www.principyzivota.cz.
Objednat ke konzultacím a na semináře se můžete na tel: 516 462 517, mob: 737 928 495.
Přednáška na výše uvedená témata v Městském informačním centru Kunštát
10. března 2005 v 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Vážení pacienti,
s platností od 1.3.2005 je zrušena stomatologická LSPP pro boskovický region v Nemocnici
Boskovice z důvodů ukončení financování stomatologických pohotovostních služeb.
Představenstvo OSK Blansko rozhodlo, že zubní pohotovost zajistí každý lékař na svém pracovišti
od 8.00 – 12.00 dle následujícího rozpisu:
Rozpis stomatologické LSPP – boskovická část 2005.
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin.
Po 12.00 hodině je služba zajištěna v Brně, Koliště 41, tel. 545 538 407.
Březen
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.
26.3.
27.3.
28.3.

MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Kučerová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Mikulášková

Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 8
Boskovice,Smetanova 24
Letovice, A.Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95
Lysice, Komenského 429
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2

516 453 998
516 456 109
516 454 045
516 474 369
516 494 380
516 472 460
516 471 210
516 454 046
516 474 488

Duben
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.

MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Šumberová
MUDr. Vychodil
MUDr. Kubínová
MUDr. Žilka
MUDr. Kubínová
MUDr. Bočková

Šebetov 117
Boskovice, Vodní 95
V.Opatovice,nám.Míru 492
Lysice, Komenského 429
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Nemocnice
Benešov 19
Boskovice, Nemocnice
Kunštát, nám.ČSČK 38

516 465 452
516 494 138
516 477 319
516 472 227
516 454 045
516 491 263
516 467 313
516 491 263
516 462 203

Květen
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.

MUDr. Fenyk
MUDr. Fuska
MUDr. Kubínová
MUDr. Grénarová
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml

Letovice, Tyršova 15
Letovice, Masarykovo nám. 18
Boskovice, Nemocnice
Boskovice, Vodní 95
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, A.Krejčího 1a
Boskovice, Vodní 95

516 474 310
516 474 018
516 491 263
516 494 204
516 453 998
516 456 109
516 454 045
516 474 369
516 494 380

Červen
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.

MUDr. Kučerová
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr.Mikulášková
MUDr. Paděrová
MUDr. Pernicová
MUDr. Sládek
MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Šebetov 117
Boskovice, Vodní 95
V.Opatovice, nám.Míru 492
Lysice, Komenského 429

516 472 460
516 471 210
516 454 046
516 474 488
516 465 452
516 494 138
516 477 319
516 472 227

Město Kunštát zve na výstavu Motivy středověku ve fotografiích
Autor výstavy:Leoš Knecht
7. března – 24. dubna 2005
Městské informační centrum Kunštát
nám. Krále Jiřího 105.
Výstava bude otevřena v pracovní době IC.

Nezahazujte použité poštovní známky.
Od roku 2000 sbírá Kolpingova rodina Kunštát použité poštovní známky a prostřednictvím Společnosti
sv. Vincence z Pauly je prodává na evropském filatelistickém trhu. Takto získané prostředky používá
Misie pro financování svých aktivit v chudých částech světa. V loňském roce byla v Tanzánii
postavena ze zisku za 100000 známek mateřská škola, a zisk ze 400 známek je hodnota školného
pro jedno chudé dítě v Indii po celý školní rok.
Všichni, kdo by se chtěli k naší aktivitě připojit, mohou známky odstřižené asi 1 cm kolem z dopisu
nebo pohlednice vhodit do označené krabice umístěné v kostele sv. Stanislava v Kunštátě nebo v
Informačním centru v Kunštátě.
Alois Havelka

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům Vejplachovým, Kunštát, Palackého 479 k narození dcery Anety
dne 7.2.2005.
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví přejeme našim jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více
let) oslaví v měsíci b ř e z n u:
Urbanová Zdeňka, Kunštát, Palackého 523
Trampotová Jaroslava, Kunštát, Radnická 472
Kundera Ludvík, Kunštát, nám. Krále Jiřího 124
Šmerdová Marie, Kunštát, Radnická 472
Zábojová Marie, Kunštát, Radnická 472
Fialová Františka, Kunštát, Radnická 472
Vlasáková Ludmila, Hluboké u Kunštátu 1
Macháček Josef, Kunštát, Hliníky 309
Kučková Božena, Kunštát, Radnická 472
Vlasáková Jiřina, Hluboké u Kunštátu 1
Uher Zdeněk, Kunštát, Fr. Halase 114
Sojková Kristina, Kunštát, Hliníky 216
Nedoma Miroslav, Kunštát, Mezi Plůtky 144
Fritzová Libuše, Kunštát, Fr. Halase 15
Oznamujeme, že dne 10.2.2005 zemřela paní Vlasta Trubáková, Kunštát, Palackého 213,
narozena v r. 1924. Čest její památce!
-mat-

