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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
zahájí svoji činnost
8. března 2004 v 11.00 hod.
na náměstí Krále Jiřího 105 v Kunštátě
Městská knihovna - odděl. pro dospělé čtenáře
- odděl. pro děti a mládež
Provozní doba pro obě oddělení:
Po 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Březen - měsíc knihy - zápis do knihovny v tomto měsíci je bez registračního poplatku.
Městské informační centrum (IC) - bude sloužit jak místním občanům, tak i turistům z tuzemska
a zahraničí, kteří navštíví náš region.
Provozovatel: Cestovní kancelář Věra Krejčí
Provozní doba:
Po - Pá 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
So 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Ne 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00
V IC najdete:
- Pamětní síň básníků K. Bochořáka a F. Halase
- Internet pro veřejnost
- kopírování, faxové služby
Prodej:
- telefonních karet a kupónů
- dálničních známek CZ, SK, A
- map a turistických průvodců
- turistických známek
- drobných upomínkových předmětů a pohlednic
- produktů CK
Zajištění:
- ubytování v regionu, v ČR a Evropě
- předprodej jízdenek po Evropě
- letenek
- předprodej vstupenek na místní akce
- dopravy od 8 do 50 osob
- kompletních tras zájezdů (pro ucelené kolektivy)
- vstupenek na divadla, muzikály aj.

Informace ze zasedání RM a ZM - vybrané části
RM 9. 2. 2004
RM projednala:
Závěry z jednání s budoucím provozovatelem informačního centra a návrh smlouvy na provozování
informačního střediska.
Návrh firmy KORA na úpravu mostku v Sychotíně u Houdkových formou vybudování suchého,
přelivového koryta potoka a uložila projednat návrh řešení se správcem toku LČR.
RM pověřila starostu k jednání s Urbanistickým střediskem na zadání vypracování regulačních plánů.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a penzion.
Žádost TJ Rudka o poskytnutí finančních prostředků na údržbu tělovýchovných zařízení.
Žádost Hokejového klubu o příspěvek na činnost.
Žádost o přidělení služebního bytu v ZŠ.
Zápis s kontroly Krajské hygienické stanice provedené v restauraci KD.
RM schválila:
Zadání výroby vývěsní skříňky pro městskou knihovnu a výstavních skříněk pro informační centrum.
Ukončení smlouvy o dílo s Agroprojektem Brno na vypracování plánu rekultivace skládky
odpadu Podchlumí.
Uzavření pojistné smlouvy na pojištění objektů ZŠ, MŠ a sportovní haly.
Nákup počítačového vybavení pro elektronické vedení matriky (uloženo zákonem).
RM 23. 2. 2004, RM projednala:
Projekty včetně předběžného rozpočtu na rekonstrukci stravovacích zařízení v ZŠ a MŠ
a konstatovala, že na dokončení rekonstrukce kuchyně v MŠ chybí v rozpočtu cca 800.000,- Kč.
Závěry z jednání se správcem toku LČR ohledně návrhu úpravy mostku v Sychotíně – správa toku
požaduje stanovisko Vodohospodářského atelieru.
Předběžnou informaci ministra financí o poskytnutí dotace na rekonstrukci bývalé knihovny
na startovací byty ve výši 1 mil. Kč.
Závěry z jednání s Urbanistickým střediskem ve věci změn územního plánu a regulačních plánů.
Zápis z jednání svazku obcí Kunštátsko – Lysicko.
Revizní zprávu o hospodaření MŠ v roce 2003 zpracovanou Finančním výborem.
Žádosti o přidělení služebního bytu v ZŠ.
Předvolání k jednání před odvolacím soudem ve věci žalobce Orbis Praha proti městu Kunštát
o částku 100 tis. Kč s příslušenstvím, které činí dalších cca 90 tis. Kč.
Žádosti o příspěvek na činnost organizací: Motokrosový klub, Kolpingova rodina, divadelní skupina
Petrklíč, ČZS.
Zápis z výroční valné hromady SDH Sychotín.
RM schválila:
Smlouvu na provoz informačního střediska včetně provozní doby.
Vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 636 o výměře cca 630 m2 v k.ú Kunštát.
ZM 19. 2. 2004, ZM vzalo na vědomí:
Informaci o činnosti RM od posledního zasedání ZM.
ZM schválilo:
Vyhodnocení plnění rozpočtu města za rok 2003.
Vyřazení majetku dle návrhu inventarizační komise a výsledek řádné inventarizace majetku,
pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12.2003.
Plán kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2004.
Rozpočet města na rok 2004.
Výkup pozemků a bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR.
Vyřazení pohledávky za firmou Habaník – Lipenský (Frýveg) ve výši 1,790.000,- Kč na základě
usnesení Okresního státního zastupitelství v Blansku ze dne 23. 12. 2003 a zařazení do evidence
podrozvahových účtů.
Rada města děkuje SDH Sychotín za vzornou reprezentaci města v požárním sportu v roce 2003.
Děkujeme všem, kteří ve stanoveném termínu uhradili poplatek za ukládání odpadu za rok 2004.
Upozorňujeme ty, kteří tak dosud neučinili, že jim v nejbližších dnech bude doručena poukázka,
na které bude částka za ukládání odpadu navýšena o penále.
-taj-

Český rozhlas Brno vysílá o Kunštátu a Rudce.
Vysílání naladíte na frekvenci FM 106,5 na velmi krátkých vlnách. Pořad se uskuteční ve čtvrtek
11. března 2004
v čase od 14.00 - 17.00 hod.

Zveme zástupce místních složek na schůzku za účelem spolupráce. Dne 8. března 2004 v 17.00 hod.,
Informační centrum, nám. Krále Jiřího 105.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Jaklová Sára, Kunštát, Zahradní 481, nar. 31.12.2003
Tenorová Pavlína, Újezd 28, nar. 9.1.2004
Kováč Roman, Kunštát, Brněnská 207, nar. 19.1.2004
Pernicová Daniela, Kunštát, Brněnská 199, nar. 22.1.2004
Macháček Tomáš, Újezd 43, nar. 23.1.2004
Sýs Matyáš, Kunštát, Zámecká 1, nar. 31.1.2004
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme Všem, kteří v měsíci březnu oslaví svoje
narozeniny.
Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslaví 75 a více let.
Urbanová Zdeňka, Kunštát 211
Trampotová Jaroslava, Kunštát 472
Dr. Kundera Ludvík, Kunštát 124
Šmerdová Marie, Kunštát 472
Zábojová Marie, Kunštát 472
Fialová Františka, Kunštát 472
Vlasáková Ludmila, Hluboké 1
Blažková Elfrieda, Kunštát 472
Macháček Josef, Kunštát 309
Kučková Božena, Kunštát 472
Vlasáková Jiřina, Hluboké 1
Uher Zdeněk, Kunštát 114
Dvořáčková Věra, Újezd 19
Sojková Kristina, Kunštát 216
Nedoma Miroslav, Kunštát 144
Oznamujeme, že zemřely:
Dostálová Jarmila, Touboř 2, zemřela 30.1.2004, nar. 1920
Benešová Anna, Kunštát, Nová 388, zemřela 14.2.2004, nar. 1920
Tušlová Věra, Kunštát, Hliníky 235, zemřela 23.2.2004, nar. 1926
Čest jejich památce !

