ZÁPIS
o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,
konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát
Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 2. zasedání Zastupitelstva města
Kunštát, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno v souladu
s ustanovením §91 a 93 zákona o obcích.
Informace o konání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu.
Je přítomno 14 členů zastupitelstva města. Omluven p. Jindřich Pavlů. Zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Mgr. Göpfert měl připomínku, že pozvánky s materiály na dnešní jednání byly doručeny o
den později. Starosta tuto chybu uznal a přislíbil zjednání nápravy pro příště. Ing. Sojka
upozornil na fakt, že byl na poslední chvíli změněn termín jednání ZM, což se zastupitelé
dozvěděli až z pozdě zaslané pozvánky. Proto požádal o zpracování plánu jednání ZM na
příští rok.
1. Technický bod
Starosta města seznámil s návrhem programu jednání:
1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program)
2. Spolupráce s HZS
3. Projednání připomínek a podnětů občanů
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města
5. Zpráva o činnosti Rady města
6. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
7. Rozpočtové opatření č. 7/2010
8. Rozpočtový výhled 2011-2022
9. Rozpočtové provizorium
10.Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
11.Provozování vodovodů a kanalizací
12. Nový územní plán města
13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby
14. Prodej pozemků
15. Zřízení věcného břemene
16. Dohoda o vlastnictví pozemku
17. Různé
K návrhu programu nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 02/01/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program zasedání ZM
Kunštát
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná.
Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání MUDr. Janu
Bočkovou a p. Martina Šauera.
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Usnesení č. 02/02/2010 – ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání ZM Kunštát MUDr. Janu Bočkovou a p.Martina Šauera.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 2
2. Spolupráce s HZS
Starosta města přivítal plk. Ing. Josefa Nečase – ředitele ÚO Blansko a por.Zdeňka Němce –
velitele stanice Kunštát.
Zástupci HZS předložili zastupitelstvu města žádost o finanční příspěvek na rok 2011 ve výši
100.000Kč na provozní náklady. Součástí žádosti je i požadavek na bezúplatný převod
pozemků přilehlých k budově. Pokud stanice HZS není vlastníkem pozemků, nedostane HZS
žádné finanční prostředky na opravy. Důvodem podání žádosti jsou úspory v rezortu
ministerstva vnitra. Město Kunštát využívá hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče.
Nájemní smlouva s ÚO HZS Blansko a městem Kunštát pro dobrovolné hasiče skončila
v září letošního roku. Spolupráce mezi městem Kunštát a vedením ÚO Blansko je dobrá. Dále
plk. Nečas uvedl, že o finanční příspěvek na rok 2011 byla požádána i okolní města.
Starostové oslovených měst přislíbili finanční příspěvek na provoz hasičské stanice Kunštát.
Mgr.Göpfert navrhl, aby město Kunštát budovu hasičské zbrojnice odkoupilo zpět od
ministerstva vnitra.
Ing.Hájek doporučil, aby v případě převodu pozemků bylo ve smlouvě uvedeno, že pokud
bude v Kunštátě stanice HZS zrušena, budou předmětné pozemky převedeny bezplatně zpět
do vlastnictví města Kunštát.
Ing. Šafář nevidí garance, že v budoucnu bude v Kunštátě stanice HZS zachována.
Závěrem bylo konstatováno, že o žádosti ÚO HZS Blansko bude jednat zastupitelstvo města
na příštím zasedání začátkem roku 2011 při schvalování rozpočtu. RM připraví návrh, kde
bude uvedeno předkupní právo města na celý objekt v případě, že by byla stanice HZS
v Kunštátě zrušena.
Usnesení č. 02/03/2010 - Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
zprávu.
3. Projednání připomínek a podnětů občanů
Na dnešním zasedání zastupitelstva města nebyly podány žádné připomínky.
4. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města
Byly řešeny připomínky nájemníků domu č.p.504 na Nové ulici.
Pan Cveček zajistil revize spalinových cest a plynových zařízení v domě č.p.504. Bylo
zjištěno, že spalinové cesty jsou v pořádku, byly zjištěny některé závady, které jsou v rozporu
s vyhláškou, např. označení štítky, čistící otvory.
Revizí plynových zařízení byly v 18 bytech zjištěny vyšší hodnoty CO2, což je způsobeno
opačným komínových efektem. Většina obyvatel neprovádí pravidelný servis plynových
zařízení. Tuto závadu je nutno urychleně řešit např. ventilátory, změnou systému plynových
kotlů, instalací hlásičů výskytu CO2. Se všemi nájemníky bylo o tomto problému jednáno.
Další závadou je konstrukce střechy, čímž dochází k zatékání do bytů. Částečná oprava byla
provedena v srpnu letošního roku.
Mgr. Smejkalová doporučila, aby kontrolní výbor prošetřil podnájemní smlouvy na byty
v domě č.p.504 za účelem zjištění bezpečnostních opatření.
Bylo doporučeno projednat se všemi nájemníky způsob výměny kotlů a vložkování komínu.
ZM pověřuje RM, aby zajistila jednoduchý projekt včetně zjištění předběžné ceny oprav,
který by sloužil pro výběr zhotovitele a podání žádosti o dotaci.
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V zájmu bezpečnosti nájemníků domu č.p.504 je třeba situaci urychleně řešit.
Usnesení č. 02/04/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
informaci.
5. Zpráva o činnosti Rady města – MVDr. Zdeněk Wetter
Od ustavujícího zasedání ZM Rada města zasedala 3x. Na svých zasedáním se mimo jiné
zabývala postupem prací na revitalizaci Panské zahrady, výstavbě a rekonstrukci kanalizace a
ČOV, provozováním vodovodů a kanalizací po provedené rekonstrukci, stavem finančních
prostředků města a rozpočtovým výhledem na roky 2011 – 2022, zřízením komisí rady města,
prodloužením nájemních smluv na pronájem obecních bytů, uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s městem Boskovice v oblasti projednávání přestupků., zadáním zpracování
energetického auditu na objekt penzionu, projednala závěry z dílčího přezkoumání
hospodaření města za rok 2010 provedeného krajským úřadem JMK.
Ing.Sojka vznesl připomínku zápisům: Na prvním jednání Rady města byla zhruba polovina
bodů zařazena do pracovního pořádku a již se neopakují, tudíž byly dle jeho názoru v podstatě
vyřazeny. Přitom se podle něj jedná o velmi důležité body, jako jsou žádosti o dotace a pod.
Např. takto zařazený bod – Vrty v Sychotíně – majetkové vztahy je potřeba řešit. Vrty jsou
pro Město Kunštát strategicky důležité a je nutné mít s vlastníky pozemků uzavřeny kupní
nebo nájemní smlouvy. Ing.Sojka doporučil tento bod řešit.
Starosta odpověděl, že připomínka bude akceptována.
Usnesení č. 02/05/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
informaci.
6. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru - Mgr.Pavel Göpfert
KV se sešel dne 21. 12. 2010. Požádal ZM o podání podnětů ke kontrolní činnosti. Příští
zasedání KV bude 5. 1. 2011.
Usnesení č. 02/06/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
informaci.
Zpráva o činnosti finančního výboru – Ing. Jiří Šafář
FV na svém zasedání projednal čerpání rozpočtu, návrh rozpočtového opatření č. 7/2010,
prodej pozemků v Zahradní ulici a jednací řád FV. Zabýval se sestavením rozpočtu města na
rok 2011, rozpočtovým výhledem.
FV doporučuje, aby rozpočet města na příští rok byl projednán a schválen vždy koncem roku.
FV upozornil, že OA Újezd v roce 2010 rozpočet překročil a doporučil toto zohlednit
v návrhu rozpočtu na rok 2011. FV doporučuje, aby u pozemků v Zahradní ulici byla
stanovena časově omezená sleva, a to 20% na základě zpracované finanční analýzy. V té se
předpokládá, že poslední vrstvy komunikace bude hradit město, podobně jako v jiných
případech (např. u ulice Pod Hlubnou).
Mgr. Všianský se domnívá, že koncem roku není možno sestavit již reálný rozpočet na příští
rok.
Ing. Sojka konstatoval, že v posledních dvou letech se rozpočet podařilo před koncem roku
projednat a schválit.
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Usnesení č. 02/07/2010 – ZM Kunštát schvaluje na návrh FV časově omezenou slevu
20% na stavební parcely v Zahradní ulici do 30. 6. 2011. Do ceny pozemku sloučeného
bude zahrnut poplatek 50.000 Kč za inženýrské sítě.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.:0
FV navrhuje zastupitelstvu města předčasné splacení úvěrů u České spořitelny a.s. z důvodu
úspor za úroky. Oba přijaté úvěry nebyly dočerpány a nemohou být již dále čerpány. Úroky
z těchto úvěrů v případě, že nebudou splaceny předčasně zatíží rozpočet města částkou cca
500.000,-Kč. Za situace, kdy má město dostatek finančních prostředků z prodeje fotovoltaické
elektrárny je tedy účelné oba tyto úvěry co nejdříve splatit.
Ing. Hájek uvedl, že nevidí na účtu města volné finanční prostředky, ze kterých by úvěry
mohly být předčasně splaceny. V žádosti o tyto úvěry bylo uvedeno, že budou splaceny
z financí utržených za prodej stavebních pozemků v Zahradní ulici.
Starosta města MVDr.Wetter doporučil řešit splátky úvěrů až po sestavení a schválení
rozpočtu města na r. 2011.
Usnesení č. 02/08/2010 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
7. Rozpočtové opatření č. 7/2010 - Ing. Alena Marková
Současně s pozvánkou byl rozeslán návrh RO 7/2010. Podkladem pro sestavení změn č. 7
bylo vyhodnocení skutečnosti k datu 30. 11. 2010 a podchycení zejména očekávaných plateb
v prosinci. Rozpočet byl ve výdajích upraven z důvodu rozdělení dotací na povodně, dotace
na činnost zájmovým organizacím.
V případě schválení návrhu RO č. 7/2010 dosáhne finanční objem rozpočtu 138.208 500Kč.
Usnesení č. 02/09/2010 – ZM Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010
Hlasován:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 2
8. Rozpočtový výhled 2011 – 2022 - Ing. Stanislav Kolář
Současně s pozvánkou na dnešní jednání byl rozeslán rozpočtový výhled, který byl zpracován
dle požadavku KÚ JmK do r. 2022. Tento materiál je možno dále upravovat a měnit.
Usnesení č. 02/10/2010 – ZM Kunštát bere na vědomí předložený rozpočtový výhled na
období 2011 – 2022.
9. Rozpočtové provizorium - Ing. Alena Marková
Do zpracování a schválení rozpočtu na rok 2011 je nutné ve smyslu ust. §13 zákona č.
250/2000 Sb. stanovit pravidla rozpočtového provizoria.
V prvních měsících roku 2011 budou v oblasti příjmů k dispozici finanční prostředky ve výši
zůstatku roku 2010, dále příjmy od finančního úřadu, případně dotace od JMK, drobné platby
od obyvatel a úhrady evidovaných pohledávek.
Budou hrazeny výdaje za spotřebu plynu, elektrické energie, vody , PHM, služby poštovní a
telekomunikační, zimní údržba vozovek, odvoz odpadů, dopravní obslužnost, opravy a
udržování, nákup materiálu, výdaje na mzdy, provoz MěÚ. Výdaje na provoz ZŠ a MŠ, na
investiční a neinvestiční akce dle platných smluv. O dalších mimořádných platbách, které
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bude třeba uhradit v mezidobí od 1.1.2011 do doby schválení rozpočtu bude rozhodovat Rada
města v rámci svých pravomocí.
Návrh rozpočtu bude ZM předložen koncem února až začátkem měsíce března 2011.
Ing.Sojka navrhl, aby do schválení rozpočtu Rada města v rámci svých pravomocí
schvalovala výdaje do výše max. 50.000Kč.
Hlasování:
pro 7
proti 3
zdržel se hlas.: 4
Návrh nebyl přijat.
Usnesení č. 02/11/2010 - ZM Kunštát schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011.
Hlasování:
pro 9
proti 3
zdržel se hlas.: 2
10. Kanalizace a ČOV Kunštát – p.Karel Konopáč
Podal informaci o dalším pokračování výstavby kanalizace a ČOV Kunštát. Finanční plnění
odpovídá skutečnému plnění rozsahu provedených prací. V Kunštátě k 30.11.2010 je
zhotoveno 1.856m kanalizace, v Sychotíně 1.153m kanalizace, ve finančním plnění je
prostavěnost k 30.11.2010 48.156mil.Kč.
U ČOV provedena kompletní stavební připravenost na všech objektech. Probíhá montáž
technolige a dodavatel potvrzuje splnění mílníků a tím i zahájení zkušebního provozu
k 31.1.2011. Před zahájením zkušebního provozu proběhne komplexní odzkoušení a
dodavatel předloží dokladovou část, kde bude zejména provozní řád, zkoušky těsnosti,
protokoly zátěžových zkoušek a souhlas zhotovitele k předčasnému užívání.
Dne 17.12.2010 byly práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek.
Město Kunštát předalo zhotoviteli podklady pro ocenění oprav komunikací dotčených
výstavbou kanalizace. Po předání ČOV do zkušebního provozu budou postupně na jaře 2011
přebírány ucelené hotové stoky a s občany bude projednáváno připojení.
Ing.Libor Sedlák se ptal, zda bude s občany Sychotína podrobně projednána možnost
připojení rodinných domů na kanalizaci.
Ing. Sojka konstatoval, že město má zpracován projekt pro územní řízení na II. etapu této
akce, kde jsou řešeny všechny dosud nepřipojené uliční části na ČOV a kalová koncovka
ČOV. Projekt je připraven pro podání žádosti, dosud se čeká na vyhlášení dotačního titulu.
Ing.Sojka doporučil, aby město vydalo vyhlášku, která stanoví, že se občané musí do
kanalizace připojit. Napojení občanů na kanalizaci je jedním ze závazných parametrů
rozhodnutí SF o poskytnutí dotace a musí být dodrženo. V opačném případě hrozí vrácení
dotace.
Tajemník MěÚ Ing.Kolář odpověděl, že vydání takové vyhlášky není možné.
Ing. Sojka požaduje, aby byl zpracován jakýkoliv jiný závazný pokyn, řešící způsob
odkanalizování nemovitostí.
Usnesení č. 02/12/2010 - Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
zprávu.
11. Provozování vodovodů a kanalizací – Ing.Rudolf Hájek
Podal informaci o výsledku jednání se Svazkem VaK a pokračování soudního sporu. Svazek
VaK požaduje po městu Kunštát 10mil.Kč. Jednání soudu bude pokračovat v lednu 2011 ve
věci určení vlastníka vodojemu na Touboři. Svazek Vak nevylučuje možnost mimosoudního
vyrovnání, trvá na částce 4,5mil.Kč za ČOV Kunštát.
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RM doporučuje prodloužení smlouvy k provozování vodovodu s firmou VF Elektro. RM
bude pokračovat v jednání s cílem uzavření dohody se Svazkem VaK.
Ing. Hájek upozornil na náklady na právní služby AKMO v tomto sporu již dosáhli 1 mil. Kč.
Ing. Šafář výši této částky zpochybnil a navrhl, že se tímto bodem bude na svém dalším
jednání zabývat FV.
RM sdělila, že cena vodného nebude pro příští rok zvýšena i když finanční model představuje
vyšší částky za vodné.
Ing. Sojka upozornil, že vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2011 je v rozporu
s finančním modelem, jehož dodržení je podmínkou poskytnutí dotace na akci Kanalizace a
ČOV Kunštát – Sychotín. Doporučuje tuto situaci projednat na SFŽP, aby nehrozilo vrácení
dotace ze strany města.
Město Kunštát bude pokračovat v jednání na Státním fondu ŽP s projektovým manažerem.
Usnesení č. 02/13/2010 - Zastupitelstvo města Kunštát bere na vědomí přednesenou
informaci a pověřuje RM k dalšímu jednání ve věci provozování vodovodu a
kanalizace.
12. Nový územní plán města Kunštát – starosta města
Město Kunštát obdrželo 26 podnětů k novému územnímu plánu. Připomínky budou předány
projektantovi a zpracovateli ÚP.
ZM ukládá RM projednat řešení připomínek podaných k návrhu územního plánu.
Ing.Sojka navrhl, aby s pořizovatelem nového územního plánu za město Kunštát komunikoval
p. Karel Konopáč.
Usnesení č. 02/14/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje pro komunikaci
s pořizovatelem nového územního plánu města Kunštát p.Karla Konopáče.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 1
Ing. Sojka upozornil, že většinu připomínek k novému ÚP podali občané. Samo město by se
ale mělo k novému ÚP také vyjádřit, např. za pomoci stavební komise.
13. Dodatek ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby – Ing.Stanislav Kolář
ZM byl předložen návrh dodatku ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby – navržená
částka činí 237.728 Kč s úhradou ve 2. splátkách. Výše příspěvku je odvozena od počtu
občanů, kterým jsou sociální služby poskytovány.
Usnesení č. 02/15/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření dodatku č. 9
ke smlouvě o poskytování charitní pečovatelské služby mezi městem Kunštát a Diecézní
charitou Brno, Oblastní charita Blansko.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
14. Prodej pozemků – Ing. Stanislav Kolář
Žádost manželů Ing.arch Anny Nové a Ing. Odřeje Nového , bytem Brno, Pod Červenou
skálou 850/9. Žadatelé mají zájem o sloučení 2 parcel a navrhují cenu 500-700Kč/m2.
Ing. Sojka na základě kalkulace ceny snížené o 20% se započtením částky 50.000 za sloučení
pozemků a za předpokladu využití pozemku určeného původně pro komunikaci navrhuje
prodejní cenu ve výši 670,-Kč/m2.
Usnesení č. 02/16/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje prodej části pozemku
p.č. 413/1, trvalý travní porost o výměře cca 200m2, p.č. 413/35 o výměře 857m2, p.č.
413/38 o výměře 1032m2 – pozemky se nacházejí v k.ú. Kunštát a Moravě, žadatelům
Ing. arch. Anně Nové a Ing. Ondřeji Novému, bytem Pod Červenou skálou 850/9, Brno
639 00 za cenu 670,-Kč/m2.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
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Žádost manželů Mgr. Lucie Stojanové a Ing. Petra Stojana, bytem Kunštát, Nová 504 o prodej
pozemku p.č. 519 o výměře 591m2 v k.ú. Kunštát na Moravě za cenu 640,-Kč/m2 k výstavbě
rodinného domu.
Usnesení č. 02/17/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje prodej pozemků p.č.
519, zahrada, o celkové výměře 591m2 v k.ú. Kunštát na Moravě, Mgr. Lucii Stojanové
a Ing. Petru Stojanovi, bytem Nová 504, 67972 Kunštát za cenu 640,-Kč/m2.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
15. Zřízení věcného břemene – Ing. Stanislav Kolář
Zastupitelstvu města Kunštát byl předložen návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu , které spočívá v umístění nového kabelového vedení NN a
přípojkové skříně pro hřiště a je provozováno ve veřejnému zájmu.
Usnesení č. 02/18/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Kunštát a společností
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 215/6, 370 49 České Budějovice,
k pozemku p.č. 257/1 a p.č. 257/2 v k.ú. Újezd u Kunštátu. Věcné břemeno spočívá
v umístění nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně na části zatížené
nemovitosti za účelem rozšíření NN pro hřiště a je provozováno ve veřejném zájmu.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 1
16. Dohoda o vlastnictví pozemku - Ing. Stanislav Kolář
Byl zjištěn duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí k pozemku parc. č. 613/2 v k.ú.
Kunštát na Moravě, kde jsou uvedeni vlastníky manželé Kučírkovi, Kunštát, Sokolská 47 a
Město Kunštát. Na Katastrálním úřadě jsou založeny 2 právní listiny. Manželé Kučírkovi
uvedený pozemek odkoupili.
Usnesení č. 02/19/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát souhlasí s uzavřením dohody ve
formě souhlasného prohlášení s náležitostmi dle ustanovení § 40 odst. 3 vyhlášky č.
26/2007 Sb., za účelem odstranění duplicitního zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí
k pozemku parc. č. 613/2 v k.ú. Kunštát na Moravě, ve prospěch manželů Kučírkových,
Sokolská 47, Kunštát.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
17. Různé:
Tajemník MěÚ Ing. Kolář předložil ZM návrh složení osadního výboru Újezd:
předseda – Ladislav Olšan, členové: Ladislav Bednář, Mgr. Veronika Chmelová, Milan
Švancara, Miloš Záboj, Ing. Rudolf Hájek, Zdeněk Lubas, Ivana Vodáková, Jaromír Pelíšek.
Složení ostatních osadních výborů bude projednáno na příštím zasedání ZM
Usnesení č. 02/20/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje složení osadního
výboru Újezd: předseda Ladislav Olšan, členové Ladislav Bednář, Mgr. Veronika
Chmelová, Milan Švancara, Miloš Záboj, Ing. Rudolf Hájek, Zdeněk Lubas, Ivana
Vodáková, Jaromír Pelíšek.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Tajemník MěÚ Ing. Kolář předložil ZM návrh odměn předsedům osadních výborů za rok
2010 ve stejné výši, jako v loňském roce.
Usnesení č. 02/21/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyplacení odměn
předsedům osadních výborů za rok 2010 ve výši: OV Rudka, Sychotín a Újezd
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- 3.000,-Kč, OV Hluboké a Touboř – 1.500,-Kč.
Hlasování:
pro 14
proti 0

zdržel se hlas.: 0

Tajemník MěÚ Ing. Kolář předložil ZM návrh odměn neuvolněným členům ZM.
Při souběhu více funkcí se odměna sčítá.
Usnesení č. 02/22/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát v souladu s §72 a §84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva města ve výši:
-místostarosta
10.000,-Kč měsíčně
-člen rady města
1.400,-Kč měsíčně
-člen zastupitelstva
450,-Kč měsíčně
-předseda výboru
800,-Kč měsíčně
-předseda komise
500,-Kč měsíčně
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Tajemník MěÚ Kunštát Ing.Kolář předložil ZM návrh smluv k poskytnutí finančních darů
zájmových organizacím na činnost od firmy IMOS.
Usnesení č. 02/23/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje poskytnutí finančních
darů zájmovým organizacím na činnost:
-SDH Kunštát
30.000,-Kč
-Dechová hudba Kunštát
10.000,-Kč
-Hráči Rudecké kopané
10.000.-Kč
-Šachový klub Kunštát
10.000,-Kč
-Svaz tělesně postižených občanů
10.000,-Kč
-Klub malé kopané Újezd
10.000,-Kč
-SDH Újezd
10.000,-Kč
-Divadelní ochotnický soubor LMD Kunštát
10.000,-Kč
-Tarokový klub Kunštát
5.000,-Kč
-Divadelní soubor MUDr.Jana Bočková
10.000,-Kč
-Klub důchodců
10.000,-Kč
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 1
Zastupitelstvo město obdrželo návrh inventarizační komise k vyřazení majetku města Kunštát.
K seznamu nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 02/24/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje vyřazení drobného
dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku dle předložených
seznamů.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Starosta města informoval zastupitelstvo, že v příštím roce bude pravděpodobně prodávána
„Jelínkova chata“ za vyvolávací cenu cca 4mil.Kč.
Město Kunštát obdrželo nabídku od firmy Nemam.cz, a.s. Praha 8 na zhotovení virtuální
prohlídky města. Předběžná cena po slevě je cca 50.000Kč. Je zde možnost spoluúčasti
místních podnikatelů. Nabídka platní do konce r. 2010.
Zastupitelstvo města doporučuje učinit poptávku u ostatních dodavatelů a připravit návrh
realizace v rámci rozpočtu na rok 2011.
Mgr. Smejkalová požádala RM o řešení úpravy zastávky autobusů u kulturního domu
osazením bočních stěn. Současná zastávka je nevyhovující.
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Městský úřad projedná úpravu zastávky s vlastníkem pozemku. Na příštím zasedání ZM bude
podána informace.
Provoz kabelové televize – firmě Self Servis byla schválena dotace za podmínky, že nedojde
ke zdražení poskytovaných služeb.
ZM podává podnět kontrolnímu výboru prošetřit smlouvy uzavřené s firmou Self Servis.
Zástupce firmy bude následně přizván do jednání zastupitelstva města k podání vysvětlení.
Ing. Sojka ještě znovu otevřel otázku předčasného splacení úvěrů u České spořitelny
z financí získaných za prodej fotovolt. elektrárny. Vzhledem ke schválenému snížení prodejní
ceny pozemků a předpokladu výnosu z prodeje těchto pozemků navrhuje zaměřit se na
předčasné splacení úvěru na finanční spoluúčasti města. Odůvodňuje je to tím, že původní
úvěr byl sjednán na částku 8 mil. Kč a čerpáno bylo pouze 2,7 mil. Kč. Úvěr navíc dle
splátkového kalendáře bude splacen před očekávaným soudním rozhodnutím ve sporu se
Svazkem VAK. Předčasným splacením dojde k nemalé úspoře rozpočtu města na úrocích.
Navrhuje přijmout následující usnesení:
Usnesení č. 02/25/2010 - Zastupitelstvo města Kunštát ukládá RM zaslat vyrozumění
České spořitelně a.s. o předčasném splacení úvěrů na investiční akce města Kunštát a
následně zařadit částku 2.776.551 Kč do rozpočtu na celkovou předčasnou splátku do
r. 2011.
Hlasování:
pro 7
proti 4
zdržel se hlas.: 3
Usnesení nebylo schváleno.
Předčasná splátka úvěrů bude projednáno opět na příštím zasedání ZM.
Na žádost zastupitelů tajemník MěÚ Ing. Kolář rozešle všem členům zastupitelstva města
Jednací řád ZM.
Starosta města Kunštát MVDr. Wetter poděkoval zastupitelstvu i občanům za účast a 2.
zasedání zastupitelstva zakončil.
MVDr. Zdeněk W e t t e r
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Jana Bočková
Martin Šauer
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