Kunštátské informace 6/2004
Město Kunštát pořádá konferenci

Jiří z Kunštátu - první Evropan
v sobotu 26. června 2004 v 10.00 hod.
v prostorách kunštátského zámku.
Konferenci zahájí hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Dále promluví:
Mgr. Dalibor Janiš Ph.D
Úloha olomouckého biskupa v politice Jiřího z Poděbrad
Mgr. Tomáš Borovský Ph.D
Jiří z Poděbrad a katolická církev na Moravě
Prof. PhDr. Josef Válka
Jiří z Poděbrad - evropská politika
Konference bude pokračovat diskuzí, tiskovou konferencí.
Hudební doprovod - skupina CARMINA VOCUM

Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM 6. 5. 2004
RM projednala:
- Závěry z jednání na odboru dopravy Jm kraje ve věci úpravy
prostranství u kostela - odbor dopravy požaduje vybudování stání pro 3 autobusy.
- Vypsání výběrového řízení na dodávku technologie pro kuchyň v MŠ.
- Výsledky jednání na krajském úřadě ve věci výstavby nové kanalizace.
- Informaci o doplnění webových stránek města o úřední desku.
- Závěry veřejného jednání ke změnám územního plánu.
- Postup oprav v bytovém domě Nová 504.
- Rozpočtové opatření č. 1/2004 a doporučila ke schválení.
- Vyhodnocení kalkulací vodného a stočného za rok 2003.
- Žádosti o přidělení obecního bytu.
- Návrh personálního obsazení kuchyně MŠ od 1. 9.2004.
RM schválila:
- Provedení rekonstrukce elektroinstalace v restauraci KD.
- Vyvěšení záměru na pronájem fotbalového areálu.
- Podepsání smlouvy s JmK na dotaci pro jednotku SDH JPO III.
- Opravu asfaltové plochy u cvičné zdi v tenisovém areálu.
- Uzavření smlouvy se Sportprojektou Brno na zhotovení projektu
pro školní venkovní hřiště s atletickou dráhou.
- Zapsání žadatelů o byt do pořadníku.
- Vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 1592/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kunštát.

RM 17. 5. 2004
RM projednala:
- Zápis z výběrového řízení na dodávku technologie kuchyně v MŠ
a uložila požádat dotčené firmy o upřesnění nabídky.
- Stanovisko VH ateliéru k navrhované úpravě mostku v Sychotíně u Houdkových.
- Nabídku na dodávku sanitárního kontejneru WC pro koupaliště v Kunštátě.
- Zápis výběrového řízení na dodávku rekonstrukce bývalé knihovny
na startovací byty - nejvýhodnější nabídku podala firma STAR Kunštát, s. r. o.
- Zápis z vodoprávního prošetření dodatečné úpravy kamenné přehrážky
na toku Úmoří v k. ú. Hluboké.
- Zápis z jednání sociální komise.
- Průběh příprav voleb do EP.
RM schválila:
- Vyplacení sociálního příspěvku dle návrhu sociální komise.
- Úhradu nákladů za dopravu pro klub důchodců na divadelní představení v Brně.
ZM 20. 5. 2004
ZM vzalo na vědomí:
- Informaci o činnosti RM od posledního zasedání ZM
ZM schválilo:
- Závěrečný účet obce za rok 2003 bez výhrad.
- Rozpočtové opatření č. 1/2004.
- Prodej části pozemku p. č. 343/4 v k. ú. Touboř.
- Změnu územního plánu č. 2 s tím, že žádost o doplnění
podaná občanem bude do této změny zapracována.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích.
- Dodatek č. 1/2004 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro důchodce.
- Nákup hasičského vozidla TATRA CAS 32.
- Prodej hasičského vozidla Š 706 CAS 25 RTHP.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Kunštát podle § 32 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
dne 11. června 2004 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a dne 12. června 2004 od 08,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
- ve volebním okrsku č. 1 – Kunštát je volební místnost malá zasedací místnost MěÚ,
nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro voliče bydlící v Kunštátě:
- ve volebním okrsku č. 2 - Újezd
je volební místnost v budově OV (knihovna) pro voliče bydlící v Újezdě
- ve volebním okrsku č. 3 - Sychotín
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro voliče bydlící v Sychotíně
- ve volebním okrsku č. 4 - Rudka
je volební místnost sál v pohostinství pro voliče bydlící v Rudce
- ve volebním okrsku č. 5 - Hluboké
je volební místnost v budově OV (knihovna) pro voliče bydlící v Hlubokém
- ve volebním okrsku č. 6 - Touboř
je volební místnost kancelář OV v KD pro voliče bydlící v Touboři

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu.
Lumír Krampl
starosta města

Poděkování:
Taneční skupině Berušky za vzornou účast a reprezentaci na celostátním Festivalu tanečního mládí
v Tišnově 24.4.2004, kde skupina postoupila do finále - Diskotéková choreografie - děti.
Hana Bartošová KR

Výsledky kuželkářského turnaje
O pohár sdružení složek Rudka
konaného 15.5.2004.
1. Dřevospol, 2. SSR A, 3. SSR B, 4. Dvořák - team, 5. Týden u nás,
6. Blondys - team, 7. Bodos - bus, 8. Starorežná Prostějov
Všem účastníkům děkujeme za sportovní výkony.

13. Moravský Euro-Ultra Maraton
V pondělí 5. 7. 2004 v 15.00 - kunštátská etapa:
Kunštát nám. - Rudka - Kunštát - Lomnice
Zájemci se mohou zúčastnit i jednotlivých etap, trénovaní i rekreační běžci z okolí, kteří po uběhnutí
okruhu ve svém tempu v délce 3-6 km (podle místních podmínek) obdrží po doběhu v místě startu
dárek firmy PEAK BAR.
Orientační limit na každou etapu je 6 hodin.
Přesný plánek tratě obdrží každý běžec nejpozději na startu příslušné etapy.
Občerstvovací stanice na každých 6 km.
Podrobné informace o tomto maratonu získáte v Městském informačním centru v Kunštátě.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Bělehrádková Nikola, Kunštát, Palackého 400, nar. 17.4.2004
Čulen Petr, Kunštát, Nová 389, nar. 22. 4. 2004
Dvořák Radim, Kunštát, Nová 459, nar. 26. 4. 2004
Koukalová Klára, Kunštát, V Lavkách 270, 28. 4. 2004
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny oslaví v měsíci červnu:
Šabrňáková Anna, Kunštát, Zámecká
Burianová Helena, Kunštát, Hliníky
Tenora Alois, Kunštát, Lipka
Bednář Alois, Kunštát, Zahradní
Tlustý Jaromír, Kunštát, Nová
Vitouchová Julie, Kunštát, Radnická
Peroutková Emilie, Kunštát, Nová
Svobodová Anna, Rudka
Vichtová Zdenka, Kunštát, U hřiště
PhMr. Holub Vladimír, Kunštát, nám.ČSČK
Polišenská Zdenka, Kunštát, Vepjustek
Šmerdová Marie, Kunštát, Nová
Oznamujeme úmrtí:
Bednář Vojtěch, Kunštát, Rudecká 85, nar. 1944, zemřel 29.4.2004
Lepka Oldřich, Kunštát, Za Lidokovem 285, nar. l952, zemřel 16.5.2004
Čest jejich památce !
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