ZÁPIS
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,
konaného dne 20.11. 2008 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Ad 1)
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 7. zasedání Zastupitelstva města Kunštát
v roce 2008, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.
Zahájení je přítomno 11 členů ZM.
Omluvena MUDr.Jana Bočková, Ing.Alois Dobeš
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou originálu zápisu.
Seznámil přítomné s následujícím programem zasedání zastupitelstva.
1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program)
2. Prodej pozemků
3. Projednání připomínek a podnětů občanů
4. Rozpočtové opatření č. 5/2008
5. Různé

K přednesenému programu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 07/01/08/a - ZM Kunštát schvaluje program 7. zasedání ZM Kunštát
Hlasování:
pro 11
proti zdržel se hlas. –
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná.
Mgr.Pavel Göpfert navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání ZM
paní Marii Vlasákovou a MVDr. Zdeňka Wettera.
Usnesení č. 07/01/08/b - ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
dnešního zasedání paní Marii Vlasákovou a MVDr.Zdeňka Wettera
Hlasování:
pro 11
proti zdržel se hlas.-

Ad 2) - Prodej pozemků
Město Kunštát zveřejnilo nabídku na prodej pozemku p.č. 136/4 o výměře l.100m2 v k.ú.
Kunštát na Moravě za stanovenou cenu minimálně 500,-Kč/m2.
Byly podány 4 žádosti. Na dnešní jednání se dostavil jeden zájemce Ing.arch.Šmédek a nabídl
městu odkup pozemku za cenu 500,-Kč/m2.
Usnesení č. 07/02/08 – ZM Kunštát schvaluje prodej pozemku p.č. 136/4 o výměře
1.100m2 v k.ú. Kunštát na Moravě manželům Ing.arch.Františkovi a Ing.arch. Vandě
Šmédkovým, bytem Brno, Pellicova 33, za cenu 500,-Kč/m2 za podmínky zahájení
stavby rodinného domu do 2 roků od nabytí právního účinku vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí - bude ošetřeno v kupní smlouvě právem zpětné koupě.
Hlasování:
pro 11
proti zdržel se hlas. -
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ZM Kunštát opětovně projednalo záměr řešení nám.Klementa Bochořáka .
Do jednání se dostavili p.Ing.arch.Škrla a p. Luděk Řehoř. Seznámili ZM se svým
podnikatelským záměrem – vybudování penzionu s ubytovací kapacitou cca 45 osob, včetně
kavárny, veřejných WC. Pan Řehoř zodpověděl dotazy týkající se finančního krytí výstavby
objektu, vyřešení parkovací plochy. Zájemce navrhl cenu na odkoupení pozemku 480.000Kč.
Pozemek má výměru 760m2.
(Dostavil se Ing.Rudolf Hájek a Ing.Jiří Šafář).
ZM pro rozpravě podalo návrh usnesení:
Usnesení č. 07/03/08 - ZM Kunštát schvaluje prodej pozemků část p.č. 728/1, část p.č.
730 a část p.č. 731 o výměře 760m2 v katastrálním území Kunštát na Moravě p. Luďku
Řehořovi, bytem K Lipníkům 22, Boskovice za cenu 480.000Kč za účelem výstavby
pensionu. Podmínky výstavby budou stanoveny v samostatné smlouvě, která musí být
uzavřena a schválena ZM Kunštát před podpisem kupní smlouvy na pozemky.
Hlasování:
pro 6
proti 5
zdržel se hlas.: 2
Usnesení č. 07/03/08 nebylo schváleno, návrh nebyl přijat.

Ad 3) - Projednání připomínek a podnětů občanů
Pan Vojtěch Neudert seznámil ZM se žádostí občanů Rudky, kteří podávají návrh na
vypracování obecně závazné vyhlášky města Kunštát, kterou by bylo omezeno pálení
biologického odpadu a používání hlučné mechanizace (sekačky, křovinořezy, kotoučové pily
apod.) v neděli.
Usnesení č. 07/04/08 – ZM ukládá připravit do příštího jednání ZM návrh OZV o
podmínkách spalování rostlinných materiálů a zákaz jejich spalování a OZV o regulaci
hlučných činností.
Hlasování:
pro 9
proti 1
zdržel se hlas: 3

MVDr.Zdeněk Wetter zaurgoval řešení připomínky paní Jany Pařízkové, která se týkala
řešení dopravní situace v ulici Rudecké.
Bylo dohodnuto, že Městská policie projedná s PČR průběžné provádění měření rychlosti
v Rudecké ulici.

Ad 4) Rozpočtové opatření č. 5/2008
Ing.Alena Marková seznámila ZM s návrhem RO č. 5/2008
V příjmech i ve výdajích jsou začleněny 3 nové dotace a to na volby do Zastupitelstev krajů,
na ochranu lesních porostů a dotace pro jednotku SDH.
Návrh počítá s navýšením rozpočtu celkem o 703.500Kč.
Pokud bude 5. RO schváleno byl by rozpočet pro letošní rok upraven následovně:
Příjmy celkem včetně financování
49.940.100 Kč
Výdaje celkem
49.940.100 Kč
Usnesení č. 07/05/08 - ZM Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2008.
Hlasování:
pro 12
proti 1
zdržel se hlas. -
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Ad 5) - Různé
Ing.Petr Sojka seznámil ZM s rozpočtovým výhledem na r. 2009 – 2011. Běžné výdaje a
příjmy byly navrženy finančních odborem. Dále rozpočtový výhled zahrnuje rozpracované
akce. Rozpočtový výhled je sestaven jako vyrovnaný za předpokladu čerpání úvěrů.
ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou zprávu o rozpočtovém výhledu na období
2009-2011.
Ing.Petr Sojka informoval ZM o úpravě ceny vodného a stočného od 1. 1. 2009. Uvedl, že při
stanovení ceny vodného a stočného RM vycházela z kalkulace cen Svazku VaK Boskovice a
vyhlásila cenu vodné a stočného ve stejné výši jako ve Svazku VaK Boskovice.
Usnesení č. 07/06/08 – ZM Kunštát vyhlašuje cenu vodného a stočného na rok 2009.
Cena vodného a stočného je pro domácnosti a ostatní spotřebitele jednotná a uvedené
ceny jsou v Kč včetně DPH. Cena vodného je stanovena na 35,15/m3 a stočného na
36,18Kč/m3 a vodného a stočného na 71,33Kč/m3.
Hlasování:
pro 12
proti zdržel se hlas. 1
Ing.Stanislav Kolář informoval ZM o potřebě zařazení města Kunštát do Místní akční
skupiny Boskovicko PLUS.
Usnesení č. 07/07/08 – ZM Kunštát souhlasí se zařazením města Kunštát do území
Místní akční skupiny Boskovicko PLUS a souhlasí se strategií Místní akční skupiny.
Hlasování:
pro 13
protizdržel se hlas. –
Mgr.Pavel Göpfert seznámil ZM s výsledkem jednání na SÚS v Blansku. V květnu r. 2009
bude zahájena oprava silnice Kunštát – Zbraslavec. V průběhu července – srpna 2009 bude
provedena oprava silnice Sychotín – Hluboké u Kunštátu a Touboř.
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert 7. zasedání ZM Kunštát zakončil.

V Kunštátě 20.11.2008
Mgr. Pavel Göpfert
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
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