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Z Á P I S 

 
o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,  

konaného dne 17.12. 2009 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát 
 
Ad 1) 
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 7. zasedání Zastupitelstva města Kunštát 
v roce 2009, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
Zahájení je přítomno 12 členů ZM. 
Omluven Mgr.Všianský 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou originálu zápisu.  
 
Seznámil přítomné s následujícím programem zasedání zastupitelstva. 

1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program) 
2. Projednání připomínek a podnětů občanů 
3. Kontrola úkolů z min. zasedání zastupitelstva města 
4. Zpráva o činnosti Rady města 
5. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru 
6. Provozování vodovodů a kanalizací – cena vodného a stočného , SVAK  
7. Rozpočtové opatření č. 7/2009 
8. Rozpočet na rok 2010 
9. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 s č. 2/2009 
10. Různé –smlouva o poskytnutí finančních prostředků 
                  - dodatek č.- 8 ke smlouvě o poskytování charitní pečovatelské   
                     služby 
                  - odměny předsedům Osadních výborů za rok 2009 
                  - ustanovení komisí pro výběrové řízení kanalizace a ČOV 
                  -  dohoda o spolupráci město Kunštát – obec Zbraslavec 
                  -  návrh na odpis nedokončených investic a odpis závazku 
                  -  vyřazení nepotřebného majetku 
 
  

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. 
 
Usnesení č. 07/01/09  -  ZM Kunštát schvaluje program 7. zasedání ZM Kunštát 
Hlasování:                           pro     12          proti 0                     zdržel se hlas.0 
 
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná. 
Mgr.Pavel Göpfert navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání ZM  
pana Ing. Petra Sojku a MVDr.Zdeňka Wettera 
 
Usnesení č. 07/02/09 -  ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dnešního  
zasedání Ing. Petra Sojku a MVDr. Zdeňka Wettera. 
Hlasování:                         pro   12                proti 0                    zdržel se hlas.: 0 
 
 
Ad 2)    -  Projednání připomínek a podnětů občanů 
(dostavil se Ing. Jiří Šafář) 
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1. Ing. Miloslav Peška požádal ZM o projednání žádosti SKI CLUB Kunštát o podporu 

lyžařského sportu na Kunštátsku a schválení finančního příspěvku  na pořízení 
techniky – sněžného skůtru k údržbě běžeckých tratí. 
Záměrem SKI CLUBU je rozšíření běžeckého okruhu z Hlubokého do Kunštátu.  SKI 
CLUB získává finanční prostředky od sponzorů, probíhá rekonstrukce turistické chaty 
v lyžařském areálu v Hlubokém. Záměrem žadatelů je zachování lyžařské tradice na 
Kunštátsku  její další rozvoj. 
Paní Vlasáková sdělila jménem Finančního výboru, že v rezervě rozpočtu města je 
částka 250.000Kč s možností přeřazení pro potřebu zájmovým sportovním 
organizacím. 
Ing. Sojka uvedl, že nemá kompletní informace o využití žádané dotace, doporučuje 
nejprve zpracování žádosti s návrhem konkrétního využití finančních prostředků a při 
projednání postupovat standardním postupem jako u ostatních organizací. Upozornil 
na fakt, že větší finanční příspěvky byly poskytnuty jen dvěma organizacím a to vždy 
na dokrytí vlastních nákladů k získané dotaci a max. příspěvek byl dosud ve výši 
120.000,-Kč. 
Ing. Hájek upozornil na nutnost propagace lyžařského sportu na Kunštátsku a 
podpoření akcí pořádaných pro širokou veřejnost. SKI CLUB dosud nežádal město 
Kunštát o finanční podporu, finanční prostředky získával od sponzorů a vlastních 
členů.  
Ing. Dobeš vyjádřil podporu SKI CLUBU s tím, že je neustále třeba hledat zapojení 
mládeže do sportovní činnosti. 
Karel Konopáč sdělil, že by bylo  dobré propojení lyžařského areálu s cyklostezkami, 
které by byly  využity i v zimních měsících. 
Ing. Jiří Šafář záměr SKI CLUBU podporuje, ale doporučil, že by žadatelé měli najít 
dotační titul, ze kterého lze na tuto činnost čerpat dotace. Zbytek finančních 
prostředků by byl uhrazen z rozpočtu města. 
Po rozpravě byl předložen návrh usnesení: 

 
Usnesení č. 07/03/09  -  ZM Kunštát schvaluje poskytnutí částky 200.000Kč z rozpočtu 
města Kunštát pro SKI CLUB  Kunštát na zakoupení techniky na úpravu lyžařských 
tratí s tím, že stroj  zůstane  v majetku města Kunštát. 
 
Hlasování:                                    Pro   10               proti  0            zdržel se hlas.: 3 
 
Ing.Jaroslava Kuchyňová oznámila ZM, že přemístění klubu důchodců se nelíbí občanům, 
kteří klub navštěvovali , ani obyvatelům penzionu, kam by se klub měl přestěhovat. 
Sdělila, že předá zařízení klubu důchodců zástupcům města Kunštát a tím činnost klubu 
důchodců v Kunštátě skončí. 
 
Karel Vaněrka požádal ZM, aby na dnešním zasedání rozhodlo, kde se mají jednotlivé 
zájmové organizace scházet. Uvedl, že na žádosti SDH o pronájem prostor nebylo 
odpovězeno.  
Paní Kintrová navrhla, aby zástupci města jednali se zástupci zájmových organizací a na 
základě výsledku společného jednání bylo rozhodnuto. 
 
Pan Petr Bednář sdělil, že po přečtení dopisu seniorů k přemístění klubu důchodců  se 
domnívá, že ZM na svém minulém zasedání hlasovalo ukvapeně, bez projednání se seniory.  
Uvedl, že přestěhováním klubu důchodců do penzionu se náklady na provoz budovy nesníží.  
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Ing.Dobeš  sdělil, že nehlasoval ukvapeně, naopak si myslí, že místnost na penzionu je ke 
schůzkám seniorů vyčleněna a má odpovídající zázemí. Nevidí důvod, proč by tyto prostory 
nemohli důchodci využívat.  Naopak objekt č.p.43 na Lipce je z důvodu umístění vedle 
zahrady MŠ vhodný pro mládež.  
 
Mgr. Smejkalová  připustila, že ZM na minulém zasedání hlasovalo, aniž by znalo stanovisko 
členů klubu důchodců. Doporučila kontrolnímu výboru, aby zjistil možnosti využití místností 
v penzionu pro služby, které byly důchodcům poskytovány dosud. Nové hlasování o využití 
klubu důchodců nedoporučuje z důvodů hledání dalších možností využití objektu klubu 
důchodců. 
 
Petr Bednář za KV navrhl zrušit usnesení z minulého zasedání ZM č. 06/03/09, kterým bylo 
schváleno přestěhování klubu důchodců do penzionu Kunštát, Radnická ul. 
 
Hlasování:             pro  4          proti  -            zdržel se hlas.: 8 (nehlasoval p. Konopáč) 
Návrh nebyl přijat. Klub důchodců se v případě zájmu má možnost přestěhovat do penzionu 
v Kunštátě. 
 
Usnesení č. 07/04/09 – ZM Kunštát schvaluje, že budovu Kunštát, Lipka č.p. 43 budou 
po klubu důchodců využívat SDH Kunštát a klub maminek. 
Hlasování:                    pro             9            proti   -                 zdržel se hlas:  4 
 
Ad3)  -  Kontrola úkolů z minulého zasedání  -  Ing. Stanislav Kolář 

1. Na minulém zasedání byla v rámci projednání připomínek občanů projednávána i 
otázka zvýšení kapacity mateřské školy. Bylo navrženo několik variant. K některým 
se písemně vyjádřit ředitel ZŠ a MŠ. Toto vyjádření bylo předloženo členům ZM.  
Mgr. Smejkalová doporučila přehodnotit současná kritéria pro přijetí dětí do MŠ, 
umožnit maminkám na MD přijetí 2. dítěte na 4 hodiny. Třída by se otevírala 
v případě dostatečného počtu dětí v ZŠ. Vybudované sociální zařízení by sloužilo i 
nadále ZŠ. 
Bylo dohodnuto, že předložené návrhy jsou dostatečné a konečné rozhodnutí bude 
projednáno po ustavení nového zastupitelstva po volbách v roce 2010.  

        
      2.  ZM uložilo RM zahájit přípravné práce na zadání vypracování nového územního plánu     
           - úkol dlouhodobý, v současné době není možné hodnotit. 
 
      3.   ZM  uložilo RM, aby připravila a odeslala dopis členským obcím Svazku VaK  

      s žádostí, aby nejbližší valná hromada svazku projednala převedení oddělitelného  
      infrastrukturálního majetku VaK vystoupivším obcím - dopis zpracován a odeslán   
     členským obcím e-mailem a datovou schránkou.   
 
Usnesení č. 07/05/09  -  ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. 
 
Ad 4)  - Zpráva o činností Rady města – Ing. Petr Sojka 
Od minulého zasedání ZM Kunštát RM zasedala 3x. Řešila hlavně průběh a přípravu 
investičních akcí, spor se Svazkem Vak, prověřila možnosti získání dalších dotací, řešila  
mimo jiné cenu vodného a stočného na r. 2010. 
(viz podrobně zápisy z jednání RM). 
K činnosti RM nebyly podány připomínky. 
 
Usnesení č. 07/06/09  -  ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. 
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Ad 5) Zpráva o činností finančního a kontrolního výboru. 
(Dostavil sel p. Bravenec) 
Paní Marie Vlasáková podala informaci z jednání FV dne 14. 12. 2009. FV řešil návrh 
rozpočtu města na rok 2010. Doporučil převod částky 250.000Kč z rezervy na činnost 
zájmových organizací. 
 
Pan Petr Bednář podal informaci ze zasedání kontrolního výboru. 
KV provedl kontrolu v Klubu důchodců a navrhuje, aby rozhodnutí ZM o přestěhování 
klubu důchodců do penzionu bylo ještě jednou se všemi zúčastněnými projednáno.  
Usnesení č. 07/07/09 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. 
 
 
Ad 6) -   Provozování vodovodů a kanalizací – cena vodného a stočného, SVAK – 
Ing.Jiří Šafář 
 
Informoval, že Jm krajskému úřadu  byly podány doplňující informace ve věci 
provozování vodovodů a kanalizace. Krajský úřad již ve 2. věcech rozhodl. V případě 
úpravny vody ve Zbraslavci zahájil řízení o udělení souhlasu s provozováním.  RM 
rozhodla, že se zástupci města Kunštát zúčastní jednání valné hromady Svazku.  
V současné době jsou připravovány nové smlouvy na správu ½ našeho majetku.  
Cena vodného a stočného byla stanovena shodná se Svazkem VaK a to vodné36,19Kč/m3 
včetně DPH a 37,24Kč /m3, včetně DPH – stočné.  Celkem 73,43Kč/m3 včetně DPH. 
Informace je zveřejněna na úřední desce města. 
 
Usnesení č. 07/08/09  -  ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. 
 
Ad 7) – Rozpočtové opatření č. 7/2009  -  Ing. Alena Marková 
Jelikož koncem roku musí být skutečnost zaúčtovaných příjmů a zejména výdajů 
v rovnováze z rozpočtem, je dnes předkládán v pořadí již 7. návrh změn v rozpočtu, který 
byl zpracován na podkladě údajů známých k dnešnímu dni.  
Původní rozpočet po sedmi úpravách  na letošní rok  díky obdrženým dotacím přesáhl   
52 mil. Kč. 
Usnesení č. 07/09/09  -  ZM Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 
Hlasování:              pro11         proti  0   zdržel se hlas.: 2 (nehlasoval Mgr.Göpfert) 
   
Ad 8)  -  Rozpočet na rok 2010  -   Ing. Alena Marková 
Návrh rozpočtu na r.2010 byl od l. 12. 2009 vyvěšen na úřední desce a na web.stránkách 
města. 
Návrh počítá s objemem příjmu včetně financování  a s objemem výdajů ve výši 
42.509.000 Kč . 
Návrhem rozpočtu se na svém jednání zabývala RM i FV, který navrhl následující 
přesuny: 
§3639 – komunální služby snížit o 200.000Kč 
§3419- dotace zájmovým organizacím zvýšit do 200.000Kč  
§6171 – snížit o 500.000Kč a  v rámci rozpisu rozpočtu vytvořit rezervu 250.000Kč 
§2310 – pitná voda – povýšit o 500.000Kč – soudní spor  
 
Usnesení č. 07/10/09  -  ZM Kunštát schvaluje rozpočet na rok 2010. 
Hlasování:                      pro  14             proti 0             zdržel se hlas.:  0 
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Ad 9) – Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 a č. 2/2009  -  Ing.Stanislav Kolář  
 
Město Kunštát má vydanou OZV č. 1/2001 o čistotě, pořádku  a zajištění klidu ve městě 
Kunštát platnou od 1.1.2002. 
Vzhledem ke změně některých zákonů a dalším skutečnostem rozhodla rada města připravit 
její novelizaci. Tato novelizace je připravena ve formě dvou nových vyhlášek, a to č. 1/2009 
se stejným názvem, tj. o čistotě, pořádku  a zajištění klidu ve městě Kunštát, která řeší 
udržování čistoty a užívání veřejných prostranství, pobyt chovaných zvířat na veřejných 
prostranstvích, užívání veřejných prostranství pro reklamní a jiné účely a ochranu veřejné 
zeleně. 
OZV č. 2/2009 stanovuje závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték a to 
v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, dále ukládá pořadateli těchto akcí 
oznamovací povinnost 30 dnů před konáním akce městskému úřadu a možné výjimky 
z ustanovení této vyhlášky. 
Obě tyto vyhlášky byly konzultovány s odborem kontroly ministerstva vnitra a jsou 
předloženy ve znění, jak byly právníky odboru upraveny. 
Vyhlášky byly zaslány s ostatními materiály na dnešní zasedání. 
 
Mgr. Smejkalové bylo na dotaz odpovězeno, že  dodržování vyhlášek bude sledovat městská 
policie. Dále Mgr. Smejkalová opětovně požádala o instalaci 2 stojanů se sáčky na psí 
exkrementy na ul. Nová. 
 
Usnesení č. 07/11/09/a - ZM Kunštát schvaluje OZV č. 1/2009 o čistotě, pořádku  a 
zajištění klidu ve městě Kunštát. 
Hlasování:                         pro 14                 proti 0              zdržel se hlas: 0 
 
Usnesení č. 07/11/09/b - ZM Kunštát schvaluje OZV č. 2/2009 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku. 
Hlasování:                      pro  14               proti 0                 zdržel se hlas.:  0 
 
Ad 10)  -  Různé  -  Ing.Stanislav Kolář 
 
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků 
Byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků mezi městem Kunštát a 
majiteli pozemků Ing. Aloisem Dobešem, Ing.Karlem Carbolem a Ing. Jiřím Křivým za 
účelem sdružení finančních prostředků na geodet.zaměření a zpracování projektové 
dokumentace na zasíťování pozemků v lokalitě Zahradní – Palackého v Kunštátě s tím, že 
město uhradí 1/3 nákladů, 2/3 žadatelé. 
Usnesení č. 07/12/09  -  ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních 
prostředků mezi městem Kunštát a majiteli pozemků Ing. Aloisem Dobešem, 
Ing.Karlem Carbolem a Ing. Jiřím Křivým za účelem sdružení finančních prostředků 
na geodetické zaměření a zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků 
v lokalitě Zahradní – Palackého v Kunštátě. 
Hlasování:                        pro  13          proti 0            zdržel se hlas.: 1 
 
Dodatek č. 8 ke smlouvě s Oblastní charitou. 
Byl předložen návrh dodatku na poskytování charitní pečovatelské služby občanům na 
Kunštátsku. Město Kunštát má s Oblastní charitou Blansko uzavřenu smlouvu o poskytování 
charitní pečovatelské služby. Každým rokem je uzavírán dodatek k této smlouvě, kterým se 
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stanovuje výše finančních příspěvku na následující rok. V materiálech na dnešní zasedání byl 
doručen návrh dodatku č. 8, kterým se stanovuje příspěvek na rok 2010 ve výši 271.796,-Kč. 
V roce 2009 tato částka činila 266.000,-Kč. 
Usnesení č. 07/13/09 - ZM Kunštát schvaluje uzavření dodatku č. 8 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 
 
Odměny předsedům Osadních výborů za r. 2009 
Byl předložen návrh odměn předsedům OV za r. 2009 ve stejné výši jako v roce minulém. 
Usnesení č. 07/14/09 - ZM Kunštát schvaluje vyplacení odměn předsedům osadních 
výborů ve výši:  OV Rudka, Sychotín a Újezd: 3.000,- Kč, OV Hluboké a Touboř: 
1.500,-Kč 
Hlasování:                       pro  14           proti 0             zdržel se hlas.:  0 
 
 
Ustanovení komisí pro výběrové řízení Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín – Ing.Petr 
Sojka 
Informoval ZM o přípravě schválení zadávací dokumentace, je vypsáno výběrové  řízení na 
poskytovatele úvěru, vyhlášeno VŘ na dodavatele stavby, dne 8.1.2010 bude ukončeno 
podání nabídek.  
Dne 8. 1. 2010 bude zasedat hodnotící komise v počtu 5 členů: 
Návrh: zástupce firmy Wallet, Ing. Šafář, MVDr. Wetter, Mgr. Všianský, Mgr.Lepka.  
Dne 14. 1. 2010  bude zasedat hodnotící komise  na výběr dodavatele stavby: 
Návrh: zástupce firmy Wallet, zástupce projektanta, Ing. Sojka, Karel Konopáč, p. Cveček  
Usnesení č. 07/15/09  -  ZM Kunštát schvaluje složení komisí pro otevírání obálek a 
komise pro hodnocení nabídek na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Kunštát. 
Hlasování:                           pro  14                  proti 0               zdržel se hlas.: 0 
  
 
Dohoda o spolupráci mezi Městem Kunštát  a obcí Zbraslavec 
Ing.Sojka informoval o pokračování soudního sporu mezi  městem Kunštát a Svazkem Vak, 
jehož účastníkem je i obec Zbraslavec. Mezi městem Kunštát a obcí Zbraslavec  je učiněna 
dohoda o vypořádání vzájemných výdajů. Od vysouzené částky budou odečteny výdaje a 
zbytek rozdělen dle počtu obyvatel.  Podíl za Město Kunštát 93/7%, Zbraslavec 6,3%. 
Obec Zbraslavec má zájem  o uzavření dohody. 
Usnesení č. 07/16/09 -  ZM Kunštát schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
Městem Kunštát a obcí Zbraslavec  ve věci vypořádání po ukončení členství ve Svazku 
VaK. 
Hlasování:                        pro  13                    proti 0              zdržel se hlas.:  1 
 
Návrh na odpis rozpracovaných tzv. nedokončených investic vedených v účetnictví na 
účtě 042. 

1. Projekty z roku 1997 na kanalizaci v lokalitě Vejpustek a Hrnčířská – cena 204.120,-
Kč  

2. Projekt na Vodovod Hluboké z roku 1998 v hodnotě 57.750,-Kč 
3. Výdaje na plánovaný rybník Dianaberg z roku 2003 a 2004 v hodnotě 108.175,-Kč 
4. Projekt na rekonstrukci koupaliště z roku 2004 a2005 v částce 240.380,-Kč 

Usnesení č. 07/17/09 – ZM Kunštát schvaluje odpis nedokončených investic vedených na 
účtě 042, jak je uvedeno v návrhu. 
Hlasování:         pro  13                    proti  0             zdržel se hlas.: 0 (nehlasoval Ing.Šafář) 
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Návrh na odpis závazku z roku 1997 vůči dodavateli Orbis Praha na reklamní 
spolupráci při prezentaci publikace Největší z Pierotů v roce 1996.  
Z faktury byla uhrazena část v roce 1997. Od této doby závazek nikdo nevymáhá. 
Usnesení č. 07/18/09 -  ZM Kunštát schvaluje odpis závazku z roku 1997 vůči dodavateli 
Orbis Praha ve výši 100.000Kč. 
Hlasování:                            pro  14                 proti 0              zdržel se hlas.:  0 
 
Ing. Sojka informoval ZM o pokračování akce výstavba inž. sítí v ul. Zahradní. Termín 
dokončení akce je konec dubna 2010.  Je vypsán nový dotační program na zasíťování nových 
bytových jednotek, dále je možno uplatnit žádost o dotaci z MAS na výstavbu komunikace.  
Příspěvky z dotací jsou vázány  kolaudačním  rozhodnutím – realizace do 10ti let. 
Ing. Sojka s ohledem na možné získání dotací a možnost čerpání úvěru pouze do 30.6.2010 
navrhl provést výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy výstavby IS s tím, že o realizaci bude 
rozhodnuto na jednání ZM v 02/2010. 
 
Usnesení č. 07/19/09 -  ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci. 
 
Návrh na vyřazení nepotřebného majetku – Ing. Stanislav Kolář 
Soupis majetku byl předložen ZM před zasedáním.  
Jedná se o majetek z objektů: 
Knihovna,  Infocentrum, klub důchodců,  kulturní dům, obřadní síň, penzion, OV + hasiči 
Sychotín, OV + hasiči Újezd, Hasiči Kunštát, radnice, Město Kunštát v celkové hodnotě 
82.424,-Kč. 
Usnesení č. 07/20/09 -  ZM Kunštát schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého 
hmotného majetku dle přiloženého seznamu v hodnotě 82,424,-Kč. 
Hlasování:                    pro   14                proti 0                 zdržel se hlas.:  0 
 
ZM byl předložen návrh na vyřazení majetku vedeného v operativní evidenci. 
 
Usnesení č. 07/21/09  -  ZM Kunštát schvaluje vyřazení majetku vedeného v operativní 
evidenci ( v ks) dle přiloženého seznamu. 
Hlasování:                       pro  14                 proti  0                zdržel se hlas.:  0 
 
ZM Kunštát byla předložena žádost HZS JmK Brno o příspěvek na výměnu oken a dveří 
v budově hasičů Kunštát, Sokolská ul.  
Z důvodu nedostatku finanční prostředků  ZM Kunštát nedoporučuje poskytnutí finančního 
daru HZS JmK Brno. 
Usnesení č. 07/22/09  -  ZM Kunštát neschvaluje poskytnutí finančního daru HZS JmK 
Brno na výměnu oken a dveří Hasičské zbrojnice v Kunštátě. 
Hlasování:                      pro   11            proti  0               zdržel se hlas.:  3   
 
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert  poděkoval všem za účast a 7.zasedání zastupitelstva v roce 
2009  zakončil. 
 
V Kunštátě 17.12.2009 
         

Mgr. Pavel Göpfert 
          starosta města  
Ověřovatelé zápisu:  


