ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,
konaného dne 12.05.2011 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát
Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 6. zasedání Zastupitelstva města
Kunštát, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením
§ 103 odst. 5 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Informace o konání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce městského úřadu.
Přítomno 15 členů zastupitelstva města. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Ad 1) – Technický bod – starosta města MVDr. Zdeněk Wetter
Seznámil ZM s návrhem programu dnešního jednání.
Program:

1. Technický bod
2. Projednání připomínek a podnětů občanů
3. Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Rady města
6. Návrh zadání nového územního plánu
7. Rozpočtové opatření č. 1/2011
8. Výsledky inventarizace za rok 2010
9. Závěrečný účet města za rok 2010
10. Prodej pozemků
11.Smlouvy o poskytnutí dotace
12. Různé

K návrhu programu nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 06/01/2011 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program zasedání ZM
Kunštát.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná.
Starosta města navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání pana Petra Bednáře
a pana Jindřicha Pavlů.
Usnesení č. 06/02/2011 – ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu
zasedání ZM Kunštát pana Petra Bednáře a pana Jindřicha Pavlů.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 2

Ad 2) – Projednání připomínek a podnětů občanů
Paní Kubíková a paní Hosová představily ZM Mateřské centrum - Klub rodičů Chocholík,
Kunštát. Mateřské centrum (MC) vytváří aktivity pro rodiče a prarodiče s dětmi předškolního
věku. Pořádá řadu akcí. Ke své činnosti využívá objekt č.p. 43 na Lipce spolu s SDH Kunštát,
oddílem Čertíků. Paní Hosová a p. Kubíková uvedly, že spolupráce s SDH je velmi dobrá, ale
chtějí znát důvod, proč byla uzavřena smlouva na pronájem objektu č.p. 43 s SDH Kunštát.
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MC chce podávat žádosti o získání dotací za úpravu objektu, protože prostředí domu č.p.43
neodpovídá současným požadavkům a potřebám malých dětí. Domnívají se, že situace při
získávání dotací bude ztížena tím, že budou mít pouze podnájemní smlouvu s SDH Kunštát.
Starosta města odpověděl, že Rada města Kunštát usilovala o dohodu mezi všemi složkami a
doporučila uzavření nájemní smlouvy s SDH Kunštát s doporučením uzavřít podnájemní
smlouvu s MC –Klub rodičů Chocholík. Ve věci podávání žádostí o dotace je tento vztah na
úrovni standardní nájemní smlouvy. Starosta města projedná podmínky pro získání dotace na
MAS Boskovice.
Ing. Hájek sdělil, že jednal se zástupkyní MC Jihomoravského kraje, která potvrdila, že
podnájemní smlouva není překážkou k získání dotace.
Závěrem bylo sděleno, že se tímto bude ještě RM zabývat. Čertíci předloží RM návrh
podnájemní smlouvy.
Pan Pavel Šimon znovu požádal ZM, aby parkoviště mezi ZŠ a halou mohli v době od 7 do 15
hodin využívat rodiče přijíždějící s dětmi ke škole. Parkoviště nadále využívají zaměstnanci
ZŠ a opět zde vznikají kolizní situace.
Ředitel školy Mgr. Sedlák řekl, že parkování se zaměstnanci školy projednal. Osazení
dopravní značky je projednáno na MěÚ Boskovice. Po vyjádření MěÚ Boskovice, odboru
dopravy bude značka instalována.
Pan Pavel Šimon upozornil na havarijní situaci komunikace v Sokolské ulici. Při dešti je
splavována zemina z překopů silnice.
Pan Karel Konopáč odpověděl, že město má podepsán 1. dodatek na opravu místních
komunikací po stavbě kanalizace. Oprava vozovky na ulici Sokolská bude řešena v dalším
dodatku ke smlouvě.
ZM Kunštát ukládá stavební komisi pod vedením Ing. Jiřího Bočka provést místní šetření
v ul. Sokolská a předložit návrh řešení oprav místní komunikace.
Ing.Libor Sedlák požádal ZM, aby pověřilo zaměstnance MěÚ Kunštát, který by jednotlivě
seznámil občany Sychotína s tím, že jejich nemovitost není možno napojit do nové
kanalizace. Jedná se o ul. Mlýnskou a Hradčánky.
Pan Konopáč vysvětlil, že u některých domů není napojení do nové kanalizace možné
z důvodu velké vzdálenosti přípojek od hlavního řadu.
Ing. Boček upřesnil, že tyto nemovitosti budou odkanalizovány dosavadním způsobem jak
mají uvedeno ve stavebním povolení.
Mgr. Anna Smejkalová požádala, aby hlášení místního rozhlasu bylo zveřejněno i na web.
stránkách města.
Ing. Petr Sojka upozornil, že při odkalování vodojemu došlo k zakalení vody, poklesu tlaku
vody a určitou dobu voda netekla. Požádal starostu města, aby na VAS Boskovice zjištěné
nedostatky projednal.
Ing. Libor Sedlák upozornil, že je zanešeno koryto potoka od Sychotína na Rozseč a na
Makov. Požádal Radu města, aby toto bylo s vlastníky potoků projednáno a podána zpráva,
jak bude zajištěno.
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Ad 3) – Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města
Ing. Hájek jednal ve věci zvýšení ceny vodného a stočného, která nyní neodpovídá
schválenému finančnímu modelu podmínkám přidělení dotace. Na Ministerstvo zemědělství
bude podán návrh na zvýšení o 5% od 07/2011.
Usnesení č. 06/03/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.

Ad 4) – Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
(Z jednání odešel Mgr.Pavel Göpfert)
Předseda KV p. Jindřich Pavlů sdělil, že od posledního zasedání ZM jednal kontrolní výbor
1x. Nebyl řešen žádný konkrétní úkol. KV projednal situaci ve věci komunikace s vedením
města. Na doporučení členů KV přečetl 2 zápisy z minulých jednání KV včetně uložených
úkolů. Mimo jiné byly řešeny uzavřené smlouvy s firmou Self servis Brno.
Ing. Petr Sojka řekl, že složení kontrolního výboru neodpovídá uzavřeným dohodám po
volbách. Navrhuje doplnit kontrolní výbor o další 2 členy z opozice.
Ing. Libor Sedlák řekl, že složení kontrolního výboru jehož je členem, je vyrovnané
s poměrným zastoupením všech stran. Kontrolní výbor chce fungovat jako nezávislá a
nestranná složka.
Mgr. Všianský uvedl, že mnohem závažnější, než otázka personálního složení kontrolního
výboru s ohledem na sympatie jeho členů ke stávající RM, je sdělení Ing. Sedláka o jednání
Mgr. Göpferta v tomto orgánu. Dále Mgr. Všianský upozornil, že dle jeho názoru se
prostředky z rozpočtu města pro Self servis kdysi vysvětlovaly ze strany této firmy nutností
vybudovat vlastní optickou síť, zatímco pak se nevedla diskuze k situaci, kdy Self servis
využil optické sítě fy TelefonicaO2. Na toto reagoval Ing. Sojka s tím, že zastupitelé znali
smlouvy se Self servisem a věděli o využití sítě fy Telefonica O2 předtím, než se poskytnutá
částka ve prospěch Self servisu objevila jako položka ve schváleném rozpočtu města.
Ing. Sojka požaduje předložení těchto smluv na příští jednání ZM.
Ing. Jiří Šafář řekl, že finanční výbor od posledního zasedání ZM nejednal.
Usnesení č. 06/04/2011 - ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.
Ad 5) Zpráva o činnosti rady města - starosta města MVDr. Zdeněk Wetter
RM od zasedání ZM 24.03.2011 zasedala 3x . Zápisy z jednání RM byly členům ZM
zaslány. RM projednala, mimo jiné, revitalizaci Panské zahrady, návrh změny územního
plánu, provozování kanalizace, podání žádosti o dotaci na MAS Boskovice na úpravu plochy
před KD, žádosti o dotaci na opravu kapličky v Rudce. Projednala hostování kina bratří
Čadíků, vzala na vědomí přípravu Hrnčířského jarmarku a exhibici ve stolním tenisu.
Schválila návrh na rozdělení dotací zájmovým organizacím – podrobně viz zápisy z jednání.
Usnesení č. 06/05/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci
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Ad 6) - Návrh zadání nového územního plánu - p. Konopáč
Město Kunštát má Územní plán zpracovaný z roku 1994, který byl doplněn 5 změnami.
V roce 2011 byl zpracován návrh na nový ÚP včetně připomínek občanů. ZM schválilo, že
nesouhlasí se zapracováním obchvatu města do ÚP. Ředitelství silnic a dálnic a Jmk úřad
nesouhlasí s vyřazením obchvatu z návrhu ÚP.
Starosta města uvedl, že předložený návrh ÚP řeší průmyslovou zónu a lokality pro výstavbu
rodinných domů. I nadále bude obhajovat stanovisko města ve věci vyřazení obchvatu města.
Na nový ÚP je možno získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj až do výše 90%, ale
podmínkou je schválení zadání ÚP.
Ing. Sojka doporučil, aby na příštím zasedání bylo ZM seznámeno s navrženými změnami
v ÚP.
Ing. Boček řekl, že město nový ÚP potřebuje. Výkres bude zpracován v rámci nového ÚP se
zapracováním všech připomínek. Pokud město nebude chtít obchvat, toto může být řešeno
dodatečnou změnou ÚP.
Ing. Hájek sdělil, že o návrh nového ÚP se zajímají i obecní aktivy. Lidé čekají na nová
stavební místa.
Rada města doporučuje schválení zadání ÚP a podat žádost o dotaci. V realizaci nového ÚP
pokračovat až po získání dotace.
Ing. Sojka žádá Radu města, aby jednala o odkladu a prověřila způsob úhrady za zpracování
ÚP.
Usnesení č. 06/06/2011 – ZM Kunštát schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů, „Zadání územního plánu Kunštát (včetně částí Kunštát,
Sychotín, Újezd u Kunštátu, Rudka, Hluboké u Kunštátu a Touboř – dále jen Kunštát).
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Ad 7) – Rozpočtové opatření č. 1/2011 – Ing. Alena Marková
Do příjmů i výdajů byla mimo jiné začleněna investiční dotace na Panskou zahradu II. etapu.
Na celkové náklady projektu v rozhodnutí byl upraven i podíl z prostředků města. Mimo další
drobné příjmy je navrhováno povýšit rozpočet příjmů o vodné a stočné, které by mělo město
získat na zálohách od 1. července do konce roku.
Celkově je navrhováno povýšit schválený rozpočet příjmů i výdajů o 4.606.000 Kč a po
schválení by rozpočet dosáhl částky 100.867.300 Kč.
Usnesení č. 06/07/2011 – ZM Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se hlas.: 3

Ad 8) - Výsledky inventarizace za rok 2010 - Ing. Alena Marková
Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění ukládá za povinnost provádět
roční inventarizaci majetku a závazků. V naší účetní jednotce byla inventarizace provedena na
základě příkazu starosty města, předsedou inventarizační komise byl p. Pavlů.
K 31.12.2010 město vlastnilo dlouhodobý majetek v ceně téměř 366 mil. Kč.
Do seznamu bylo dodatečně zařazeno vozidlo SDH Kunštát – transportér, které bylo městu
Kunštát v minulém období předáno darem z MV ČR.
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Zastupitelstvu města byly předloženy výsledky fyzické i dokladové inventarizace
k 31.12.2010 ke schválení.
Ing. Sojka upozornil, že v majetku města není zařazen majetek převzatý od VAS Boskovice.
ZM ukládá MěÚ provést inventarizaci majetku převzatého od vodáren a zajistit jeho zařazení
do majetku města.
Usnesení č. 06/08/2011 – ZM Kunštát schvaluje výsledky inventarizace majetku,
pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2010.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se hlas.: 3
Ad 9) – Závěrečný účet města za rok 2010 - Ing. Alena Marková
Ing. Jiří Šafář navrhl, aby závěrečný účet města za rok 2010 byl nejdříve projednán na schůzi
Finančního výboru a poté na zasedání ZM.
Usnesení č. 06/09/2011 – ZM schvaluje, že závěrečný účet města za rok 2010 bude
projednán na příštím zasedání ZM.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 2
Ad 10) - Prodej pozemků – Ing. Stanislav Kolář
Materiály k prodeji pozemků obdrželi členové ZM s pozvánkou na dnešní zasedání.
- žádost o prodej pozemku, žadatelé Martin a Hana Fialovi, Kunštát, Rudka 92, cca
400m2, k.ú. Rudka u Kunštátu. OV Rudka prodej doporučuje.
Petr Bednář podává návrh: Prodej pozemku za 100,-Kč/m2. Protinávrh nebyl podán.
Usnesení č. 06/10/2011 - ZM Kunštát schvaluje prodej části pozemku p.č. 532/1, ostatní
plocha, o výměře cca 400 m2 v k.ú. Rudka u Kunštátu, Martinu Fialovi a Haně Fialové,
bytem Rudka 92, za cenu 100,-Kč/m2. Kupující zajistí na své náklady geometrické
zaměření části uvedeného pozemku.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
- žádost o prodej pozemku, žadatelé Ing. Jiří a Renata Soukupovi, Mojmírovo nám. 11,
612 00 Brno, o výměře 575m2, v k.ú. Kunštát na Moravě, za cenu 640,-Kč/m2.
Usnesení č. 06/11/2011 - ZM Kunštát schvaluje prodej části pozemku p.č. 489/1, orná
půda, geometrickým plánem označen jako parc. č. 489/3, o výměře 575 m2, v k.ú.
Kunštát na Moravě, Ing. Jiřímu Soukupovi a Renatě Soukupové, bytem Mojmírovo
nám. 11, 612 00 Brno, za cenu 640,-Kč/m2
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
-

žádost Lesů ČR o prodej pozemku v k.ú. Sychotín v souladu s geometrickým plánem
pro akci HB Sychotínský potok v km 0,650 – 1,293 v k.ú. Sychotín.
Usnesení č. 06/12/2011 – ZM Kunštát bylo seznámeno s geometrickým plánem pro akci
HS Sychotínský potok v km 0,650 -1,293 v k.ú. Sychotín a souhlasí s prodejem části
pozemků v k.ú. Sychotín geometrickým plánem č. 316-489/2010 nově značené jako p.č.
553/19 a 3/6 o celkové výměře 718m2 vlastníku stavby, tj. Lesům ČR, s.p., Správě toků –
oblast povodí Dyje.
Žadatel připraví návrh kupní smlouvy a zajistí vypracování znaleckého posudku dle
stávajícího stavu v katastru nemovitostí pro stanovení ceny.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
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Ad 11) - Smlouvy o poskytnutí dotace – Ing. Stanislav Kolář
ZM byly předloženy návrhy smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města, které přísluší
schválení zastupitelstvem. K předloženým návrhům nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 06/13/2011 – ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a využití
dotace z rozpočtu města mezi městem Kunštát a občanským sdružením Kruh přátel
umění města Kunštát, sídlem nám. Krále Jiřího 104, Kunštát, ve výši 60.000,- Kč.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Usnesení č. 06/14/2011 – ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi městem Kunštát a HZS JMK, sídlem Zubatého 1, 614 00 Brno, ve
výši 100.000,- Kč.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se hlas.: 1
Usnesení č. 06/15/2011 – ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města mezi městem Kunštát a Římskokatolickou farností Kunštát, nám.
ČSČK 98, Kunštát, ve výši 500.000,- Kč.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se hlas.: 0
Ad 12) - Různé
Paní Mgr. Zdenka Popelková představila ZM Kunštát neziskovou organizaci PRO FUTURO.
Společnost je zaměřena na aktivity s lidmi postiženými zrakově, mentálně a tělesně. Letos se
uskuteční 3 sympozia pro handicapované, jejich díla budou v Kunštátě vystavena. Jedná se o
finančně a organizačně náročné projekty. Společnost PRO FUTURO žádá město Kunštát o
dotaci ve výši 134.000 Kč.
Mgr. Smejkalová doporučuje podpořit projekt a požádala Mgr. Popelkovou, zda by mohla
předložit položkový rozpočet na akci.
Podporu této záslužné činnosti vyslovila i MUDr. Bočková a uvedla, že i Kruh přátel umění
by přispěl společnosti PRO FUTURO na činnost.
Z jednání odešla Mgr. Smejkalová.
Závěrem bylo doporučeno zahrnout požadavek o dotaci do položky rozpočtu města, která je
určena na zájmové organizace. Společnosti PRO FUTUTO bylo doporučeno podat žádost o
dotaci jako ostatní zájmové organizace.
ZM Kunštát byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a rozpočet na rok
2011 svazku obcí Kunštátsko-Lysicko, okres Blansko. Ke zprávě nebyly vzneseny
připomínky.
Usnesení č. 06/16/2011 – ZM Kunštát bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2010, závěrečný účet za rok 2010 a rozpočet na rok
2011 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Kunštátsko-Lysicko, okres Blansko.
Starosta města informoval ZM Kunštát o výsledku jednání s p. Luďkem Řehořem, který
oznámil, že plánovanou investici v Kunštátě nebude realizovat z důvodu, že není předpoklad
návratnosti vložené investice. O využití prostoru na nám. Klementa Bochořáka bude ZM
Kunštát dále jednat.
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Starosta města pozval zastupitele na nejbližší kulturní akce – tj. 14.5.2011 na náměstí Krále
Jiřího na koncert dechových hudeb z Polska a Chorvatska, Svátky řemesel do areálu zámku
11. a 12.6.2011, koncert Místříňanky 20. 5. 2011, exhibiční turnaj ve stol. tenisu 22.6.2011 ve
sportovní hale Kunštát.
Ing. Sojka požádal RM, aby upozornila majitele atrakcí na pouti, že zde došlo k úrazu.
Doporučil projednat s majitelem atrakcí sjednání nápravy.
Ředitel ZŠ Mgr. Sedlák pozval přítomné na celookresní atletické závody o Pohár Krále Jiřího,
které se uskuteční dne 31.5.2011 v areálu za školou. Na den 21.05. 2011 je připraveno na
hřišti v Újezdě sportovní odpoledne pro děti.

Starosta města Kunštát MVDr. Wetter poděkoval zastupitelstvu i občanům za účast a
6. zasedání zastupitelstva zakončil.
Čas ukončení jednání: 20.00 hodin

MVDr. Zdeněk W e t t e r
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Petr B e d n á ř
Jindřich P a v l ů
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