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Z Á P I S 
 

o průběhu  4. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,  
konaného dne 27.05.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát 

Ad 1) 
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 4. zasedání Zastupitelstva města Kunštát 
v roce 2010, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
Zahájení je přítomno 9 členů ZM. 
Omluveni:  MUDr.Bočková, Mgr.Smejkalová, p.Bednář, Ing.Hájek 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou originálu zápisu.  
Seznámil přítomné s následujícím programem zasedání zastupitelstva. 

1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program) 
2. Kruhový objezd u Základní školy 
3. Fotovoltaická elektrárna 
4. Různé 
 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. 
 Usnesení č. 04/01/10  -  Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program 4. zasedání ZM 
Kunštát v roce 2010 
Hlasování:                           pro     9          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  
Mgr.Vladimíra Všianského. 
 Usnesení č. 04/02/10 -  Zastupitelstvo města  Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o 
průběhu  
4. zasedání ZM Kunštát Mgr. Vladimíra Všianského 
Hlasování:                         pro   8                proti 0                    zdržel se hlas.: 1 

 
Mgr. Pavel Göpfert navrhl na 2. ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání ZM 
p.Vladimíra Bravence. 
Usnesení č. 04/03/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o 
průběhu 4.zasedání ZM Kunštát p. Vladimíra Bravence. 
Hlasování:                       pro  8                   proti 0                   zdržel se hlas.:  1 

 
Do jednání se dostavil Ing. Alois Dobeš 
 
Ad 2)    -   Kruhový objezd u ZŠ 
Ing. Stanislav Kolář přečetl petici občanů, která byla na Městský úřad v Kunštátě doručena 
29. 4. 2010. Pod peticí je připojeno 213 podpisů občanů. Podle jednacího řádu je povinností 
zastupitelstva města projednat petici do 40 dnů od podání. Tento termín byl dodržen.  
 
Ing. Stanislav Kolář přednesl návrh na usnesení k obdržené petici: 
  
Usnesení č. 04/04/2010 -  Zastupitelstvo města Kunštát projednalo „Petici proti realizaci 
fotovoltaické elektrárny a kruhového objezdu u Základní školy v Kunštátě. 
V souladu s požadavkem petice Zastupitelstvo města Kunštát nesouhlasí s plánovanou 
realizací fotovoltaické elektrárny v katastru města Kunštát a kruhového objezdu u 
Základní školy v Kunštátě. 
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Hlasování:                    pro 1                 proti 7                 zdržel se hlas.:  2 
Návrh usnesení nebyl schválen.  
Na připomínku z řad členů petičního výboru týkající se nedostatečného projednání petice na 
ZM bylo odpovězeno tak, že zastupitelé se vyjádřili hlasováním k navrženému usnesení a 
neměli dalších připomínek. 
 
Na základě usnesení č. 03/03/2010 z minulého zasedání Ing. Sojka seznámil zastupitelstvo 
města s návrhem Dodatku č. 1  k dohodě o spolupráci při provozu televizního kabelového 
rozvodu ze dne 18.12.2007.  Jedná se o připojení rozvodu TKR na páteřní datovou síť a 
zprovoznění datových služeb – distribuci internetu a digitálních TV a R signálů. 
Výše příspěvku pro rok 2010 činí 250.000 Kč,  2011 – 250.000Kč, 2012 – 250.000Kč. 
 
Paní Ivona Prchalová se ptala, zda byla oslovena i jiná firma k podání nabídky. 
Bylo odpovězeno, že nikoliv, protože kabelové rozvody v Kunštátě jsou ve vlastnictví firmy 
Self Servis. 
 
Mgr. Všianský sdělil, že z pohledu uživatelů kabelové televize  doporučuje nabídky Self 
Servisu využít.  V roce 2007 byla dohoda o spolupráci podepsána, nyní jde jen o její 
upřesnění.  
 
Ing. Aleš Havelka doporučil ještě projednat s firmou Self Servis například poskytnutí zdarma 
připojení veřejných institucí apod. 
 
Ing.Alois Dobeš  uvedl zkušenosti z dalších měst, kde kabelovou televizi a ostatní nabízené 
služby využívají ke spokojenosti občanů.  Jedná se i o podporu podnikání. 
 
Usnesení č. 04/05/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
k dohodě o spolupráci při provozu televizního kabelového rozvodu ze dne 18.12.2007 
mezi Městem Kunštát, nám.Krále Jiřího 106, 67972 Kunštát a firmou SELF servis, spol. 
s r.o. se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00  Brno. 
Hlasování:                                pro 10              proti 0               zdržel se hlas.:  0 

 
Paní Ing. Jana Ondráčková se ptala jak bylo rozhodnuto ve věci petice podané občany. 
Nesouhlasí s výstavbou fotovol. elektrárny z důvodu narušení rázu krajiny. 
Mgr. Lepka připomněl,  že v petici je sloučena výstavba kruhové křižovatky u školy i 
výstavba fotovolt. elektrárny, přičemž někteří zastupitelé mají  odlišný názor na realizaci 
jednotlivých těchto akcí. 
Ing.Šafář sdělil, že některé údaje uvedené v petici nejsou pravdivé. Cena za výkup el.energie 
se nebude každoročně snižovat, investice není 180mil. Kč. 
 
Ing. Dobeš  řekl, že o variantě autobusového nádraží v Kunštátě již nemá smysl diskutovat. 
Varianty studií byly projednány již před více než 2 lety. Současný návrh řeší úpravu celého 
prostranství včetně vjezdu do dvora ZŠ. Pokud město od projektu odstoupí, přijde o peníze. 
 
Pan Luboš Chytrý znovu poukázal na nevhodné umístění fotovolt.elektrárny do krajiny.   
 
 
Ing. Jiří Boček informoval zastupitelstvo města o  přípravě prací na územním plánu města. 
Bude vypsáno výběrové řízení na pořizovatele.  
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Dále požádal zastupitelstvo města, aby stanovilo, podle zákona, svého l člena pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu. 
Po rozpravě byl podán návrh, aby při zpracování  ÚP zastupoval  město Kunštát Ing. Dobeš. 
Usnesení č. 04/06/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu  Ing.Aloise Dobeše. 
Hlasování:                              pro 8              proti 0                  zdržel se hlas.: 2 

 

 
Mgr. Vratislav Sedlák – ředitel ZŠ a MŠ Kunštát informoval zastupitelstvo města, že 
Boskovicko plus vypsalo „rychlogrant“ na vybavení družin škol, mateřských center a 
příchodu ke školám. Podmínkou účasti je podání žádosti do 31.5.2010. Získané finanční 
prostředky by škola využila k vybudování školní zahrady. 
MAS Boskovicko snížila výši požadavku ZŠ Kunštát na 500tis.Kč. Předpokládaná finanční 
spoluúčast města je 100.tis.Kč. 
Zastupitelstvo města Kunštát, po seznámení s podmínkami, doporučuje žádost o získání 
grantu podat.  
 
 
 
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert  poděkoval všem za účast a 4.zasedání zastupitelstva v roce 
2010  zakončil. 
 
V Kunštátě 27.05.2010 
         

Mgr. Pavel Göpfert 
          starosta města  
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 


