ZÁPIS
o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,
konaného dne 24.06.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát
Ad 1)
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 6. zasedání Zastupitelstva města Kunštát
v roce 2010, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.
Zahájení je přítomno 11 členů ZM.
Omluveni: p.Konopáč Karel, p.Vlasáková Marie, Ing.Hájek Rudolf,
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 minulého zasedání zastupitelstva města
4. Zpráva o činnosti Rady města
5. Rozpočtové opatření č. 5/2010
6. Pohledávka za firmou Alfine, a.s.
7. Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
8. Vypořádání Svazek VaK
9. Různé
Starosta města podal návrh, aby byl přesunut bod č. 7 – Kanalizace a ČOV Kunštát-Sychotín
za bod č. 1. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny další připomínky.
Usnesení č. 06/01/10 - Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program 6. zasedání ZM
Kunštát v roce 2010
Hlasování:
pro 11
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
MUDr. Janu Bočkovou a Mgr.Annu Smejkalovou.
Usnesení č. 06/02/10 - Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o
průběhu 6. zasedání ZM Kunštát MUDr. Bočkovou a Mgr.Smejkalovou.
Hlasování:
pro 9
proti 0
zdržel se hlas.: 2

Ad 2) - Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
Ing.Karel Pátík informoval zastupitelstvo města o průběhu prací na výstavbě kanalizace a
ČOV Kunštát. Práce probíhají na 4 pracovištích – 2 na Palackého ulici a 2 Sychotíně. Dále
byly zahájeny práce na ČOV. Postup prací je uspokojivý. V Sychotíně by letos měla být
stavba dokončena. Počet překopů vozovek je omezen, je řešeno protlakem pod vozovkou.
Město Kunštát zadalo firmě Pöyry zpracování vyhlášky, jak mají občané nakládat se
splaškovými vodami.
Ing. Sojka podal zprávu z 2. kontrolního dne stavby Kanalizace a ČOV. Byla schválena
smlouva o financování se Státním fondem ŽP ČR. Proběhly 2 informativní schůzky s občany
o průběhu stavby.
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Ad 3) - Projednání připomínek a podnětů občanů
Mgr.Pelikánová seznámila zastupitelstvo města s postupem jednání ve věci ukončení nájmu
k pozemku v ul. Zahradní. Byla jí nabídnuta dohoda o ukončení nájmu k pozemku. Domnívá
se, že tato dohoda byla sepsána za nevýhodných podmínek. Neřeší způsobenou škodu, proto
na ni nemůže přistoupit ani podepsat.
Ing. Sojka uznal, že došlo k pochybení protože ukončení nájmu s občany nebylo řešeno před
zahájením stavby. Navrhl Mgr. Pelikánové společné jednání k dořešení této věci.
Paní Pětová informovala zastupitelstvo města o dopisu, který zaslala Radě města ve věci
přípojky vody k domu č.p. 242, ul.Pod Hlubnou. Přípojka byla zbudována na náklady majitelů
domu č.p. 242 a předána VaK. V současné době je na přípojku napojeno dalších 8 domácností
a tato vede přes pozemek manž. Bartákových. Paní Pětová se domnívá, že tento nevyhovující
stav je nutno řešit při výstavbě kanalizace.
Dále požádala o řešení zaplavení jejich zahrady.
(Do jednání se dostavil p. Petr Bednář).
Ing. Sojka odpověděl, že k probíhající akci (kanalizace) není možno přidat přiložení
vodovodu. Trasa potrubí vodovodu povede mimo trasu kanalizace. Po stavbě kanalizace bude
opravena místní komunikace.
Pan Cveček uvedl možnosti odvodnění pozemku, a to řešení přes cestu na pole propustkem,
ve výkopu kanalizace a nebo přiložením drenážního potrubí a odvodu vody do kanalizace na
Brněnské ulici. Stavební odbor prověří možnosti technického řešení a vyčíslí náklady.

Ad 4) – Kontrola úkolů z minulého zasedání - Ing. Stanislav Kolář
-

-

RM bylo uloženo ukončení nájemních smluv na pozemky v Zahradní ulici – 3 nájemní
smlouvy byly ukončeny, l zůstává v řešení.
Připravit návrh spolupráci s firmou Self servis Brno ve věci provozování kabelové
televize - splněno.
Řešení kapacity MŠ
Z jednání odešel v 18 hodin Ing. Šafář, který se domnívá, že by tato záležitost neměla
být řešena na ZM. Mgr. Smejkalová podotkla, že tento problém je zásadní, týká se
občanů Kunštátu a okolí a tudíž musí být projednán veřejně za účasti všech
zastupitelů.
probíhá příprava darovacích smluv na vybudování sociálního
zařízení v MŠ. Starosta města Kunštát s ředitelem ZŠ a MŠ jednali na krajském úřadě
s Dr.Polákovu o řešení stavu v MŠ Kunštát.
Mgr. Sedlák sdělil, že MŠ je městské zařízení a je v zájmu města umístit zde děti
místní, které budou navštěvovat i zdejší ZŠ. Pro kunštátské děti je v MŠ Kunštát
zajištěno místo.
Mgr. Smejkalová shrnula situaci týkající se navýšení počtu mít v MŠ. Tato situace se
vyvíjela od 24. září 2009. Odkázala na zápisy ze 4. zasedání ZM (24.9.2009), 5.
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zasedání ZM (22.10.2009), zápis z RM (18.11.2009), 6. zasedání ZM (26.11.2009) a
7. zasedání ZM (17.12.2009). Na základě těchto zápisů se ptala, proč nebylo sociální
zařízení vybudováno již před půl rokem a proč požadované finanční prostředky nebyly
zahrnuty do rozpočtu roku 2010, jak bylo schváleno radou města. Dále se domnívá, že
finance na pořízení WC a umyvadel by měly být uvolněny z rozpočtu města a pokud
podnikatelé budou chtít věnovat sponzorské dary ZŠ a MŠ Kunštát, tak by tyto měly
být využity na jiné účely (hračky, nábytek, ….). Na tyto dotazy a připomínky nebylo
RM reagováno.
Dále se ptala, proč byla kapacita MŠ navýšena na 104 dětí, tedy nikoliv na původně
schválených 112.
Mgr. Sedlák odpověděl, že tato kapacita je dostačující a že od ledna 2011 bude možné
vyhovět s umístěním v MŠ všem matkám Kunštátu a přilehlých obcí, jejichž děti od
ledna 2010 dovrší 3 let a tyto matky počítají s návratem do zaměstnání.
Ing. Dobeš doporučil snížení počtu dětí ve třídě, hledat další možnosti řešení,
například půdní vestavbou v sousední budově č.p.43. (bývalé jesle).
MUDr. Petr Lukeš opět připomněl, že navýšení počtu dětí ve třídě MŠ je řešení
provizorní, doporučuje posílení učitelského sboru v MŠ. Úprava sociálního zařízení
již měla být provedena. Zdůraznil, že bylo prokázáno z minulých zápisů, že RM
schválila instalaci sociálního zařízení již v listopadu 2009 a finance na pořízení měly
být zahrnuty v rozpočtu města na rok 2010. I přes tento fakt žádá ředitel školy o
sponzorské dary na pořízení WC a umyvadel místní podnikatele.
Ing. Sojka sdělil, že město Kunštát prověří možnost vybudování tříd MŠ v podkroví
v budově č.p.43.Bude zjištěna možnost získání dotace.
Ing. Šafář se dostavil do jednání ZM v 18:40
-

Ing. Dobeš se ptal, zda bylo jednáno s projektovou manažerkou ve věci prodloužení
kanalizace na Palackého ulici.
Ing. Sojka odpověděl, že jednání dosud neproběhlo, byla schválena smlouva o
financování, prodloužení kanalizace Palackého ul. je v plánu.

Usnesení č. 06/03/2010 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci

Ad 5) – Zpráva o činnosti Rady města – Ing. Petr Sojka
Od posledního zasedání ZM RM zasedala 5x. Řešila mimo jiné průběh a přípravu
investičních akcí.
Pokračovala jednání se Svazkem VaK.
Sběrný dvůr – smlouva o financování se SF ŽP ČR je připravena, z našeho rozpočtu byl podíl
nákladů uhrazen.
Uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zateplení ZŠ a MŠ Kunštát“. Chodník
k Eurokovu je před dokončením, pokračuje stavba Kanalizace a ČOV Kunštát.
Ing. Dobeš se ptal, zda je chodník k Eurokovu vybudován podle projektu.
Ing.Sojka odpověděl, že chodník byl vybudován v souladu s projektem.
Dále se Ing.Dobeš ptal na ošetření dřevin na nám.Krále Jiřího.
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Pan Hrdlička odpověděl, že projekt zpracoval Ing.Krejčiřík, který navrhuje výměnu některých
jeřábů za nové stromy, např. okrasné jabloně, které jsou odolnější.
Usnesení č. 06/04/2010 – ZM Kunštát bere na vědomí přednesenou informaci.

Ad 6) – Rozpočtové opatření č. 5/2010 – Ing. Alena Marková
Současně s pozvánkou byl rozeslán návrh RO 5/2010.
Do příjmů je navrhováno začlenit dotace, ke kterým jsme obdrželi dokumentaci o schválení ,
a ke kterým jsou podepsané smlouvy nebo rozhodnutí o jejich poskytnutí.
Jedná se o dotace na veřejně prospěšné práce, kanalizaci, přístupovou komunikace ke kříži,
tenisovou stěnu v Rudce, infrastrukturu v ul. Zahradní.
Mimo dotace je navrhováno do rozpočtu zapojit čerpání úvěru na kanalizaci u Volksbank
v částce 12.800.900 Kč a půjčku ze SFŽP v částce 2.362.100 Kč.
Příjmy i výdaje rozepsané v návrhu rozpočtového opatření navyšují rozpočet na letošní rok o
60.050.500Kč.
Celková výše návrhu rozpočtu – 104.257.300Kč.
Usnesení č. 06/05/2010 – ZM Kunštát schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 0

Ad 7) - Pohledávka za firmou Alfine, a.s. - Ing. Jiří Šafář
Město Kunštát podalo trestní oznámení na předsedu představenstva z důvodu poškození
věřitele. Návrh byl Policií ČR odložen.
Městský soud Brno konkurz zamítl z důvodu nedostatečného majetku firmy.
Usnesení č. 06/06/2010 - ZM Kunštát schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odpis pohledávky za firmou Alfine, a.s, sídlem Mezírka
1, Brno, IČ: 60 70 48 53, ve výši 67.353,- Kč.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se hlas: 1

Ad 8) – Vypořádání Svazek VaK - Ing. Jiří Šafář
Informoval ZM, že uplynula lhůta k podání vysvětlení ze strany Svazku Vak. Dosud město
Kunštát neobdrželo žádnou reakci na poslední návrh. Ve spolupráci s AK byla připravena
poslední urgence s termínem do 30. 6. 2010.

Ad 9) - Různé - Ing. Stanislav Kolář
Seznámil ZM s návrhem smlouvy o poskytnutí podpory a dotace na akci „Sběrný dvůr
odpadů Kunštát. Podána informace, že došlo ke snížení ceny projektu .
Usnesení č. 06/07/2010 - ZM Kunštát schvaluje uzavření Smlouvy č. 0802184 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí mezi městem Kunštát a Státním fondem životního prostředí České
republiky, podepsané v Praze dne 15.6.2010 ředitelem Fondu Ing. arch. Petrem
Štěpánkem, Ph.D., kterou se Fond zavazuje poskytnout dotaci ve výši 535.072,- Kč
určenou výhradně na akci „Sběrný dvůr odpadů Kunštát“.
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Dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta
rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty
prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze
státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace
ev.č. EDS/SMVS 115D242000423 a bude činit maximálně 9,096.224,- Kč.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se hlas.: 0
- Pan Libor Sehnal požádal zastupitelstvo města o vyjádření k dopisu – žádosti občanů dolní
části ul. V Lávkách, kteří požadují vybudování kanalizace. Jedná se cca o 10 parcel. Žadatelé
si přejí, aby jejich požadavek byl zařazen do rozpočtu příštího roku. Dle jejich zjištění se
jedná cca o částku 200.000Kč.
Ing. Sojka odpověděl, že v Kunštátě je mnoho úseků, kde není kanalizace vybudována. Tyto
úseky jsou známy. RM navrhuje připravit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a
stavební povolení. Pokud bude vypsán dotační titul, město Kunštát o získání dotace ihned
požádá. Majitelé domů a pozemků v těchto lokalitách by se měli na vybudování inž. sítí
finančně podílet.
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města k zajištění doprojektování
chybějící kanalizace.

zbývajících úseků

- Mgr. Anna Smejkalová poděkovala p. Stanislavu Cvečkovi za pomoc a spolupráci města
Kunštát při organizaci III. Ročníku Svátků řemesel v areálu kunštátského zámku dne 12. a
13.6.2010.
- Pan MUDr. Lukeš připomněl, že zaslal radě města dopis k řešení parkování u mateřské
školy. Na dopis dosud neobdržel odpověď.
- Ing. Kolář seznámil zastupitelstvo města s dopisem p. Jaroslava Řehůřka, žijícího ve Francii.
Na jeho žádost byl 20 kunštátským seniorům předán jeho finanční dar ve výši 3.000Kč, kteří
jej využili na dovoz obědů.
Zastupitelstvo města Kunštát děkuje p. Jaroslavu Řehůřkovi za finanční pomoc místním
seniorům.
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert poděkoval všem za účast a 6.zasedání zastupitelstva v roce
2010 zakončil.
V Kunštátě 24.06.2010
Mgr. Pavel Göpfert
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
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