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OTÁZKA PRO STAROSTU
Budou opět zveřejňovány na webových stránkách města zápisy ze zasedání RM?
Se zveřejňováním zápisů z jednání Rady města na webových stránkách se nepočítá, protože velice často obsahují osobní údaje, které je
možné zveřejňovat pouze s výslovným souhlasem konkrétní osoby.
Má-li občan zájem zjistit, co se na zasedání
zastupitelstva města, rady města nebo v jiných
orgánech projednávalo, má právo, pokud dosáhl věku 18 let, podle ustanovení § 16 odst. 2
písm. e) zákona o obcích, nahlížet do rozpočtu
města a do závěrečného účtu města za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady
města a právo pořizovat si z těchto dokumentů
výpisy. Toto ustanovení zákona o obcích občanovi města nezakládá právní nárok na poskytnutí kopií výše uvedených dokumentů.

foto: Vít Ondráček

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Od svého zvolení se Rada města na svých za- - zadáním zpracování energetického auditu
sedáních mimo jiné zabývala:
na objekt penzionu
- postupem prací na revitalizaci Panské za- - závěry z dílčího přezkoumání hospodaření
hrady, výstavbě a rekonstrukci kanalizace a města za rok 2010 provedeného Krajským
čistírny odpadních vod
úřadem JMK
- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a
ÚZEMNÍ PLÁN
kanalizací ve věci majetkového vypořádání
v rámci vystoupení města ze Svazku
Zpracování nového územního plánu Kunštá- provozováním vodovodů a kanalizací po tu a místních částí Újezd u Kunštátu, Sychoprovedené rekonstrukci
tín, Rudka, Hluboké u Kunštátu a Touboř je
- dokončením zasíťování stavebních pozem- stále v počátečním stádiu, kdy jsou soustřeků v lokalitě Zahradní
ďovány podklady pro návrh zadání. Soustře- podklady pro zpracování nového územního ďování podkladů, v rámci kterého mohou obplánu
čané, organizace a orgány předkládat návrhy
- stavem finančních prostředků města
na změny využívání území, je časově ome- rozpočtovým výhledem na roky 2011–2022
zeno do pátku 14. 1. 2011. Po tomto termínu
- zřízením komisí Rady města – pro sport a budou veškeré obdržené návrhy předány protělovýchovu, pro přípravu hrnčířského jar- jektantovi pro zapracování do návrhu zadání,
marku, kulturní, sociální, stavební a život- posouzení předložených návrhů bude proveního prostředí a SPOZ
deno v II. etapě při projednávání samotného
- prodloužením nájemních smluv na proná- návrhu územního plánu.
jem obecních bytů
Do 20. 12. bylo do evidence přijato celkem 26
- uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem návrhů. Převážná část návrhů se týká změn
Boskovice v oblasti projednávání přestupků využívání prozatím nezastavěných pozemků
do 31. 12. 2014
na pozemky určené pro bytovou výstavbu.

Významným prvkem, který by měl ovlivňovat obsah nového územního plánu jsou
obecní aktivy, které mohou svoje podněty
podložit názory spoluobčanů a znalostmi
potřeb daného území.
-bocKANALIZACE
K 30. 11. 2010 bylo na kanalizačních stokách
v Kunštátě provedeno 1856 m z celkových
3208 m, v Sychotíně pak bylo provedeno
1153 m z celkových 1594 m. Na ČOV v Sychotíně je stavební připravenost pro montáž
technologického zařízení, které probíha a
bude probíhat i přes vánoční svátky, a dodavatel potvrzuje splnění milníku č.1, to je dokončení ČOV k 31. 1. 2011, včetně komplexního odzkoušení technologického zařízení,
aby mohl být zahájen zkušební provoz.
Finanční plnění na celé akci Kanalizace a
ČOV Kunštát-Sychotín k 30. 11. 2010 je v
souladu s provedenými pracemi, na plán
45 275 000,- Kč činí fakturace 48 156 000,- Kč.
Rada města Kunštát

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SLOUPEK

Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2011
Na základě celkového vyúčtování všech položek a výpočtů podle cenových předpisů pro
vodné a stočné stanovuje město Kunštát jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody a
odvádění odpadních vod pro kalendářní rok
2011 následovně:

cena bez DPH
vodné 		
stočné 		
celkem		

32,90 Kč
33,85 Kč
66,75 Kč

		
		
		

Cena je na stejné úrovni jako v roce 2010 a je
platná pro domácnosti a ostatní spotřebitele
pro dodávku pitné vody a odvádění splaškových odpadních vod, u firem, živnostníku a
právnických osob je stejná sazba stočného
účtována i za odvádění dešťových vod ze střech
a zpevněných ploch.
DPH 10%

cena vč. DPH

3,29 Kč			
3,39 Kč 			
6,68 Kč 		

36,19 Kč
37,24 Kč
73,43 Kč

Platby poplatků v roce 2011 za odvoz odpadů a za psy
VÝŠE POPLATKŮ
- převodem z účtu, přes internet, přes mobilní
Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO) telefon
je v roce 2011 stanoven na 490 Kč za osobu Při platbách poštovní poukázkou, převodem
a rok. Skutečné náklady jsou přitom vyšší a z účtu, přes internet nebo přes mobilní teledoplácet je bude město. Roční poplatek za psa fon je nutné zadávat tyto symboly:
v Kunštátě činí 200 Kč (důchodci 100 Kč), v Číslo účtu: 1360747399/0800
Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újez- Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
dě 100 Kč (důchodci 50 Kč).
Specifické symboly:
NAVÝŠENÍ
1111 odvoz TDO
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o 1803 nájemné z bytů
40%. Platí proto, že majitel jednoho psa zapla- 1804 inzerce v „Kunštátském zpravodaji“
tí v Kunštátě 200 Kč, ale majitel dvou už 480 1805 nájem nebytových ploch
Kč a majitel tří 760 Kč za rok.
1806 poplatek za psa
SPLATNOST
1807 pronájem pozemku
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do 15. 1808 poplatek z místa – jarmark
2. 2011. Pokud je poplatek vyšší než jeden tisíc 1809 poplatek za hrob
korun, je možné jej zaplatit ve dvou splátkách.
Druhá splátka však musí být uhrazena do 30. Toto upozornění platí pouze pro občany Kunčervna 2011. Poplatky za psy je třeba uhradit štátu a přilehlých obcí.
do 15. 2. 2011.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
Možnosti plateb místních poplatků:
uvést při platbě své jméno a objekt, za který je
- hotově do pokladny na MěÚ
poplatek za odvoz TDO placen.
- poštovní poukázkou

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2011
Popelnice
leden
12.
únor
9.
březen
9.
duben
6.
květen
4.
červen
1.
červenec 13.
srpen
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26.
23.
23.
20.
18.
15.
27.
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

září
říjen
listopad
prosinec

29. 6.

7. 9.
5. 10.
2. 11.
14. 12.

21. 9.
19. 10.
16. 11.
28. 12.

30. 11.

Provozní doba sběrného dvora
Středa 09.00 - 12.00
13.00 - 18.00
Pátek			
13.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 12.00

Inforočenka 2011-2012
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky
na další dva roky. Upozorňujeme zájemce na
možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné informace, včetně poplatku, Vám budou poskytnuty v městské knihovně,

kde si také můžete ověřit, zda je Vaše firma zařazena do rejstříku firem (bez poplatku), který
je součástí Inforočenky. Termín přihlášení je do
20. 2. 2011. Městská knihovna, tel. 515 534 312,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

Pamětní zápis

(I. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
Ve věžní báni (makovici) byly nalezeny i schránky s
dobovými listinami a předměty, čin to velmi vzácný, opakovaný zhruba jednou za století a určený
budoucím pokolením. Poslední nalezené listiny ze
dvou schránek pocházejí z roku 1890, od dávných
pergamenů dělí nás tedy plných 115 let.
Věnujme se zprvu listinám ještě mnohem starším, které pamětnímu zápisu z roku 1890 předcházely.
1. Nejstarší z pamětních listin je datována rokem
1687 a vztahuje se k velkorysé přeměně původně
gotického kostela ve stavbu barokní. Latinsky
psaný text vzdává hold Kašparu Fridrichovi z
Lamberka, jenž zemřel rok předtím. Byl to pán
laskavý a se stavbou kostela úzce spjatý.
2. V latinských listinách z roku 1790, kdy Kunštát již byl v držení rodu Honrichsů, zaznívají
ještě obavy z válečnických Turků („porta ottomanica“), houstnou odvody mládeže na vojnu,
monarchie je zneklidněna změnou na nejvyšších
místech: po smrti Josefa II. nastupuje Leopold II.
V textu listin se josefinská éra charakterizuje
jednou větou málem rok od roku a nečekaným
střihem se na závěr zaznamenávají pro schránu
stříbrné a měděné mince co dárek „štastnějšímu
potomstvu“.
3. Desítistránkový, již česky psaný, listinný soubor z roku 1874 slibuje sice úvodem zprávu o poměrech místních, zemských a říšských, zůstává
však hlavně u těch kunštátských. Žije se, praví
dokument, „v poměrech dosti trudných po ztrátě válek roku 1859 s Itálií a 1866 s Pruskem, v
kterémžto roku nepřítel i sem dorazil a zde od
13. července do 15. září 1866 potrval“. Oprava
kostela „děje se na útraty konkurentů“. To zní
v takovéto zkratce poněkud dobrodružně, ale
budiž. Dvoutřídní škola přechází ve čtyřtřídní.
O kulturnosti svědčí „Čtenářskopěvecký spolek
Jiří z Poděbrad“, spolek divadelních ochotníků a fondy knihoven, například farní a školní…
Velkým lidovým shromážděním se ve dnech
9. a 10. září 1871 staly oslavy čtyřstého výročí
úmrtí krále Jiříka z Kunštátu a Poděbrad (v
tehdejším legendárním podání jako „místního
rodáka“), jichž se zúčastnilo „více než 5 tisíců
lidu sokolského a mnoho spolků sokolských a
jiných“. Listiny zaznamenávají i vzmáhající se
místní řemeslo, jímž je hrnčířství přecházející
tehdy z takzvané měkkoty na výrobu „tvrdého
zboží“. Množí se hlasy o budoucím rozkvětu keramiky, hlasy, které měly pravdu. Z 2. září 1874
je německá, takzvaným kurentem psaná listina,
podepsaná farářem Antonem Hallou. Další podepsaní: patron kostela Kuno svobodný pán z
Honrichsu, jeho sestra Leopoldina, hrabě Josef
Mistrovský, Elizabeth Coundenhove. Přítomni
byli i mladší členové rodiny a baron Kuno vložil
k mincím ve schránce další peníze.

KULTURA

MATRIKA

Kunštátský kulturní rok 2011

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Vážení spoluobčané,
nastává nový rok 2011, který nám jistě přinese
nové zážitky, radosti i starosti. Doufáme, že k
těm radostnějším okamžikům budou patřit
kulturní akce, které vám nabízíme.
Již čtvrtým rokem se o organizaci a zajištění
kulturních akcí podělí město Kunštát a
občanské sdružení Kruh přátel umění města
Kunštát, které bylo založeno v roce 2007 s cílem rozšířit kulturní možnosti v našem městě.
Při sestavování programu na rok 2011 jsme vycházeli z divácky úspěšných akcí let předešlých.
Všichni jsme si vědomi, že Kunštát je město s
kulturní tradicí, kterou je třeba udržet a předat
další generaci. Velkou ztrátou pro kunštátské
kulturní dění je úmrtí Dr. Ludvíka Kundery a
pana Jana Halase, kteří svojí tvorbou proslavili
Kunštát v evropském měřítku. Tito pánové byli
tak laskavi a propůjčili svá jména k založení
Kruhu přátel umění města Kunštát. Za to
jim patří velké poděkování a každému z nich
bude věnována vzpomínka. V březnu bude
uspořádána v informačním centru výstava fotografií J. Kupky - Pocta Ludvíku Kunderovi, v
říjnu pak tradičně Halasův Kunštát.
Program Kunštátského kulturního roku začne
již 8. ledna Novoročním koncertem. Perlivé
operetní melodie v podání mladých umělců
s přípitkem pana starosty budou zajisté
důstojným zahájením nového roku 2011. Na
pondělí 17. 1. jsme pro vás připravili divácky
velmi úspěšné divadelní představení Poslední
ze žhavých milenců amerického dramatika N.
Simona. V hlavní roli uvidíme Petra Nárožného
a Simonu Stašovou v trojroli.
V březnu jste srdečně zváni na hudební show
ZUŠ Letovice Muzikantský Babylon.
V dubnu se můžeme těšit na ochotnické
představení souboru LMD, v květnu chystáme večer pro seniory s Mistříňankou a ke
Dni dětí Cestu pohádkovým lesem. V jednání je i vystoupení zahraničních dechových
souborů v rámci evropského symposia, jehož
pořadatelem je ZUŠ Letovice. V červnu opět
proběhnou Svátky řemesel, tentokrát doprovázené sympoziem dřevěných plastik.
Dále bych chtěla upozornit na výstavu fotografií
paní Daniely Švandové, která se uskuteční v
červenci. Cyklus fotografií věnovaný Vysočině
byl již vystaven v několika městech a vždy
se setkal s velkým ohlasem u návštěvníků
i s kladným hodnocením odborné kritiky.
Paní Daniela Švandová již několik let žije v
Kunštátě a velmi skromně svoje fotografie poprvé nabídla městu. Výstava bude instalována

v Informačním centru města Kunštát.
Setkání dechových souborů je plánováno na
srpen. 17 a 18. září se tradičně uskuteční již
XIX. hrnčířský jarmark, který je v současnosti
hodnocen jako největší setkání keramiků
v ČR. Říjen nabízí mimo Halasův Kunštát i
pohádkové show divadla Ty-já-tr Praha s názvem Pověsti pro štěstí s oblíbeným Martinem
Písaříkem.
Na listopad bychom rádi pozvali divadlo Pavla
Trávníčka, tentokrát s některou z jeho kriminálních komedií. Termín a název inscenace je
prozatím v jednání. Konec listopadu a začátek
adventu patří Vánočnímu řemeslnému jarmarku s rozsvěcením vánočního stromu. V
prosinci plánujeme vánoční koncert, rádi
bychom opět pozvali Spirituál kvintet nebo
některého interpreta populární hudby. Termíny některých vystoupení zajišťujeme rok
i více dopředu, takže se může stát, že některá
akce bude v jiném termínu. Každoročně se
snažíme připravit program pestrý a zajímavý
pro všechny věkové kategorie.
Každý rok žádáme na základě námi
vytvořeného projektu o dotace v rámci
vyhlášeného Dotačního programu JmK na
kulturní akce pořádané městem i Kruhem
přátel umění. Již potřetí nám byly dotace
přiděleny. Doufáme, že tomu tak bude i v roce
2011. Velice dobrá spolupráce se vytvořila s
občanským sdružením Řemesla Kunštát při
pořádání řemeslných jarmarků, spolupracujeme s informačním centrem i místní knihovnou. Doufáme, že budeme pokračovat ve
spolupráci s kastelánem kunštátského zámku a
i zámecké akce začleníme do kulturního programu. V příštím roce bychom chtěli do našich
kulturních akcí zapojit více seniory. Po jednání
s paní ing. Peškovou by bylo možné seniorům
z Nadačního fondu přispět na vstupné. Vzhledem k získaným dotacím je na většinu akcí
vstupné symbolické. Členská základna Kruhu
přátel umění je stabilizovaná, ale budeme
rádi, když ji rozšíříme z řad Vašich rodinných
příslušníků i přátel.
Členové Kruhu přátel umění platí na začátku
roku členský příspěvek 100 Kč a za to jim
nabízíme snížené vstupné na všechny akce.
Informace i přihlášky do Kruhu přátel umění
získáte v Městské knihovně v Kunštátě. Budeme rádi, když si v příštím roce uděláte čas a
navštívíte uvedené kulturní akce, protože kultura ke Kunštátu dozajista patří.
Za kulturní komisi a Kruh přátel umění města
Kunštát o.s. Jana Bočková

PLESOVÁ SEZÓNA 2011
22. 1. - Hasičský ples, SDH Sychotín
29. 1. - Lidový ples, KDU-ČSL, hraje sk.
Nonus a Cimbálová muzika Grajcar
12. 2. - Valentýnský ples, SDH Kunštát

19. 2. - Ples ve stylu 70 let, ASV Kunštát
pod záštitou Top 09 Kunštát
5. 3. - Šibřinky, KR Kunštát
6. 3. - Dětský karneval, KR Kunštát

Tadeáš Kalas, Rudka
*3. 12. 2010.
Nikol Kubíčková, Sychotín
*10. 12. 2010
Pohodu a radost, zdraví přejeme všem jubilantům města Kunštátu a místních částí, kteří
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci
lednu:
Entlerová Marie, Újezd
Špičková Gizela, Kunštát
Samková Marie, Kunštát
Trčka Stanislav, Kunštát
Vodák Evžen, Újezd
Vítek Vladimír, Touboř
Henek František, Kunštát
Ing. Lepka František, Újezd
Marešová Františka, Kunštát
Nováková Zdenka, Kunštát
Bednářová Marta, Hluboké
Pěta Adolf, Sychotín
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Ivo Hrdlička, Kunštát
+ 29. 11. 2010, *1938
Vážení občané, sdělte nám prosím, pokud
si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno
v KZ.
-mat-

KULTURA
Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM
v sobotu 8. ledna 2011 v 19.00
v kulturním domě.
„To nejlepší z opery a operety“
v podání Moravského klavírního tria.
Vstupné 100,-, důchodci a KPU 50,Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na divadelní představení
pražského zájezdového divadla

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH
MILENCŮ
v pondělí 17. ledna 2011 v 19.00
v kulturním domě.
V hlavní roli uvidíte Simonu Stašovou
a Petra Nárožného.
Předprodej vstupenek je v IC.
Vstupné 300,- důchodci a KPU 250,-

LITERÁRNÍ RUBRIKA

PODĚKOVÁNÍ

Knihy knihovny kunštátské
Vít Ondráček

Rodiče dětí Motýlku z MŠ Kunštát děkují
Lence Dobešové a Evě Mezerové za překrásnou vánoční besídku, kterou s dětmi připravily. Přejeme všem zaměstnancům MŠ hodně
elánu a zdraví v roce 2011.

Milí čtenáři: Na tomto místě pokusím se doporučit vaší pozornosti některý z titulů naší
knihovny. Ať už proto, že
půjde o svazek neprávem zapadlý, nebo prostě o knihu nějakým
způsobem přesahující
běžnou komerční produkci. Přiznávám, že
jde o výběr subjektivní,
který se neřídí žádnou
statistikou
prodejnosti nýbrž osobním
vkusem. Jako první
vybírám paměti nejvýznamnějšího českého
skladatele a interpreta
jarmarečních písní 19.
století Františka Haise.
Toto pozoruhodné dílo
považoval za unikátní
pramen vědomostí o životě v 19. století slavný
lékař Josef Thomayer. „Prosté, a přec pravdivé líčení krutého zápasu existenčního, jaký
téměř po celý život svůj jakžtakž tento písničkář český podnikal“, počítá k „nejtklivějším
stránkám naší literatury.“ Rozšafný hold Hai-

Sobota 29. 1.
Sobota 5. 2.
Sobota 12. 2.

sově osobnosti vzdal k jeho životnímu jubileu
i sám Jan Neruda: „Rok 1876 odplynul. S ním
odplynul třicátý rok bás- Vážení spoluobčané,
nické produkce jedno- dostává se Vám do rukou lednový výtisk Kunho z nejstarších poetů štátského zpravodaje. Bude nadále vycházet
našich – zmínil se kdo ve formátu, na nějž jste zvyklí, s příchodem
o vzácném jubilantovi nového roku jsme však připravili několik
slůvkem jediným? Ne- změn. První změna je patrná na první pohled
zoufej sobě, duše zpě- – přibyly barvy. Kromě ozvláštnění grafiky
vomilá! Nechť nevzpo- titulní strany přináší tato inovace zejména
mněli, zapomenut nejsi možnost publikovat reportážní fotografie v
a nesmíš býti!“ A dále: lepší kvalitě a také šanci otiskovat obrázky s
„Neopěval snad vraždu funkcí ryze estetickou, jak se stalo již v tomto
každou, nechť se sta- čísle. Druhou změnou je zavedení rubriky nala na severu v Lipsku zvané „Otázka pro starostu“, jež nahradí donebo na jihu ve Vídni? savadní „Slovo starosty“. Smyslem této změny
Byli bychom měli ně- je dát prostor Vám, občanům, abyste se mohli
koho, kdo by byl místo dotazovat vedení radnice na věci, které Vás
Haise zvěčnil veškeré zajímají. Své otázky můžete směřovat na evraždy v Čechách spá- mailové adresy uvedené v tiráži, prosíme však
chané?“
o respektování jednoho pravidla – otázky by
Pro dlouhé zimní večery nelze si představit měly být neanonymní. V tradičním Sloupku,
zajímavější titul! Najde si svého čtenáře?
do něhož pravidelně přispíval pan Jan Halas,
se během tohoto roku budeme setkávat s texHAIS František: VZPOMÍNKY PRAŽSKÉ- tem Ludvíka Kundery Pamětní zápis, jehož
HO PÍSNIČKÁŘE, Odeon, 1985
„originál“ se nachází v báni kunštátského kostela, kde již čeká na své znovuobjevení příštími generacemi. Jelikož se však jedná o text
SPORT
příjemný a milý, jistě nebude na škodu seznámit se s ním již v době přítomné na stránkách
FK Kunštát - Rozlosování zimního turnaje
Zpravodaje.
v Boskovicích I. mužstvo mužů
Z uvedeného (neúplného) výčtu chystaných
ve 13.00
Boskovice „B“
Sobota 19. 2. ve 14.00
Březová
změn plyne, že tvářnost Zpravodaje neprojde
ve 13.00
Boskovice „A“
Sobota 26. 2. ve 12.00
Kuřim
žádnou revolucí, přesto však věříme, že Vás
ve 12.00
Svitavy
Pátek 4. 3.
v 19.00
Blansko
alespoň některé zaujmou a přispějí k příjemným chvílím při jeho čtení.
-vsi, jd-

Výsledkový servis prosinec

STOLNÍ TENIS

Jasinov - Kunštát „C“

1 : 17
9:9

Kunštát „A“ - Šošůvka „B“
Adamov „A“ - Kunštát „A“

10 : 8
8 : 10

Boskovice „D“ - Kunštát „D“

Kunštát „B“ - Němčice „B“
Vanovice „B“ - Kunštát „B“

14 : 4
10 : 8

Kunštát „C“ - Křetín „E“

16 : 2

Kunštát - Lipůvka
Lipovec „F“ - Kunštát
Kunštát - Rovečné „B“

ŠACHY
2,5 : 2,5
0:5
4,5 : 0,5
-kod-

OZNÁMENÍ
Prohlášení - Ing. Petr Sojka a Radek Vystrčil –
jednatel firmy VF Elektro s.r.o. (provozovatel
vodovodů a kanalizací na Kunštátsku) prohlašují, že nejsou ve vzájemném příbuzenském poměru a poprvé se spolu osobně střetli
na konci roku 2008, kdy byly zájemcům o
provozování podávány radnicí dostupné in-

formace. Toto prohlášení oba uvedení vydávají z důvodu nemožnosti jiné obrany proti
šíření nepravdivých informací o zvýhodnění
firmy VF Elektro s.r.o. ve výběrovém řízení
na provozovatele vodovodů a kanalizací díky
uvedenému smyšlenému příbuzenskému poměru.

Kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312,
www.kunstat.eu, e-mail:
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Uzávěrka příspěvků je vždy
do 20. dne v měsíci.
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Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331
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