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Z Á P I S 
 

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,  
konaného dne 28.04.2009 v 17.00 hodin v zasedací síni M ěÚ Kunštát 

 
 
Ad 1) 
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 2. zasedání Zastupitelstva města Kunštát 
v roce 2009, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
Zahájení je přítomno 11 členů ZM. 
Omluven  MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Rudolf 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. Projednání připomínek a podnětů občanů 
3. Kontrola úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva města 
4. Zpráva o činnosti Rady města 
5. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 
6. Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín - informace 
7. Svazek VaK – vypořádání v souvislosti s vystoupením města 
8. Rozpočtové opatření č. 7/2008 a č. 2/2009 
9. Připravované investiční akce, rozpočtový výhled 
10. Různé 
 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. 
Usnesení č. 02/01/09/a  -  ZM Kunštát schvaluje program 2. zasedání ZM Kunštát 
Hlasování:                           pro     11          proti  -                     zdržel se hlas. – 
 
Zapisovatelem dnešního jednání byla navržena Dagmar Konečná. 
Mgr.Pavel Göpfert navrhl na ověřovatele zápisu o průběhu dnešního zasedání ZM  
pana  Petra Bednáře a Ing. Jiřího Šafáře. 
 
Usnesení č. 02/01/09/b -  ZM Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 
dnešního  zasedání pana Petra Bednáře a Ing. Jiřího Šafáře. 
Hlasování:                         pro    11                proti  -                    zdržel se hlas.- 
 
Dostavila se MUDr. Jana Bočková (přítomno 12 zastupitelů) 
 
 
Ad 2)    -   Projednání připomínek a podnětů občanů 
Paní Jitka Vaněrková – požádala zastupitelstvo města, aby znovu zvážilo možnost využívání 
bývalé obřadní síně v kulturním domě dětmi SDH Kunštát. Nabízené prostory ve škole, 
sportovní hale a  klubu důchodců jsou nevyhovující. Jedná se asi do 40 dětí. 
Starosta města Mgr.Göpfert odpověděl, že v červnu t.r. bude zahájena další etapa přestavby 
kulturního domu. Prostory bývalé obřadní síně není možno využívat jen jednou institucí. 
Město Kunštát má zájem o vybudování víceúčelového sálu s možností pořádání klubových 
koncertů, přednášek, oslav a podobně. 
Rada města prověří možnost variabilního využití těchto prostor pro více složek. 
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Ad 3)  -  Kontrola úkolů z minulého zasedání  - Ing.Kolář- tajemník MěÚ 
Zastupitelstvem města Kunštát nebyl na minulém zasedání uložen žádný úkol.  
 
 
Ad 4)  Zpráva o činnosti RM – Ing. Petr Sojka 
Ing.Sojka sdělil, že RM se od  posledního zasedání zabývala  mimo jiné přípravou 
investičních akcí:   
Pokračování rekonstrukce kulturního domu, zateplení budovy ZŠ, výměna oken, oprava dveří 
ZŠ, příprava výstavby sběrného dvora, vypořádání majetku mezi městem Kunštát a Svazkem 
VaK, příprava akce Kanalizace a ČOV Kunštát a další. 
K činnosti RM nebyly podány připomínky. 
Usnesení č. 02/02/09 -  ZM bere na vědomí přednesenou informaci. 
 
 
Ad 5)  Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru. 
Předsedkyně FV paní Marie Vlasáková podala informaci ze schůze FV dne 27.4.2009.  
FV provedl kontrolu úhrad nájemného v Penzionu Kunštát, projednal návrh RO č. 7/2008 a 
2/2009, projednal smlouvy o nájmu nebytových  prostor v kulturním domě Kunštát. 
FV požaduje předložit na příštím zasedání  zastupitelstva ke schválení kupní smlouvu 
s panem Luďkem Řehořem, Boskovice, K Lipníkům 22 na pozemek Kunštát, nám.Klementa 
Bochořáka. 
 
(Dostavil se p. Karel Konopáč – přítomno 13 zastupitelů) 
 
Předseda KV p. Petr Bednář podal informaci ze schůze KV dne 17.4.2009. 
Za přítomnosti lesního hospodáře  byly kontrolovány faktury a výkazy lesní činností v roce 
2008. Bylo vytěženo 512m3 dřevní hmoty,  prodáno 402m3. Do roku 2009 převeden zůstatek 
110m3. V roce 2009 prodáno 92m3. Zůstatek 18m3. 
 
Usnesení č. 02/03/09 – ZM bere na vědomí přednesenou informaci 
 
 
 Ad 6) -  Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín –Ing.Petr Sojka 
Ing. Sojka seznámil ZM s dosavadním průběhem přípravy. Je připravováno výběrové řízení 
na organizátora výběrových řízení:  výběr bankovního ústavu, technického dozoru, dodavatele 
stavby. 
Předpoklad dokončení tendrové dokumentace projektantem je květen 2009 a její následné 
schválení SFŽP cca v září 2009. Peněžní ústav – poskytovatel půjčky-  bude vybrán po 
schválení půjčky St.fondem životního prostředí. 
 
 
Ad 7) -   Svazek VaK – vypořádání v souvislosti s vystoupením města – 
                                                                                     Ing. Jiří Šafář 
Město Kunštát podalo žádost na Jm krajský úřad o změnu provozovatele . Krajský úřad vydal 
rozhodnutí, proti kterému podal Svazek VaK i VAS odvolání, ke kterým se Město Kunštát 
písemně vyjádřilo ve stanovené lhůtě. Celý spis bude odeslán a řešen v rámci odvolacího 
řízení na Ministerstvu zemědělství ČR. 
Město Kunštát bude pokračovat v jednáních se Svazkem VaK o finančním vyrovnání  a 
vydání majetku infrastruktury VaK městu Kunštát. Bylo jednáno se znaleckou kanceláří o 
ocenění vypořádacího podílu, který Městu Kunštát náleží za dobu jeho členství ve Svazku 
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VaK, které bude provedeno na základě platných stanov, právního rozboru AKMO a 
stanoviska PF – Prof. JUDr. Fialy Csc. 
  
 
Ad 8)  -  Rozpočtové opatření č. 7/2008 a  2/2009   -  Ing.Alena Marková 
RO 7/2008 –  v loňském roce 23.12.2008 jsme na běžný účet města obdrželi  dotaci 
z prostředků EU a ze SR na bezpečnou stezku Kunštát – Újezd. 
Obdržené prostředky musely být zahrnuty do rozpočtu loňského roku s předepsanými 
účelovými znaky a proto je nutné dodatečně schválit RP č. 7/2008, které navýšilo rozpočet 
města o 1.548.200Kč.   
Usnesení č. 02/04/09 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozp. opatření č. 7/2008. 
Hlasování:                                            pro 12               proti -              zdržel se hlas.: 1 
 
 
RO 2/2009 – V příjmové části rozpočtu vedení města rozhodlo ponížit některé daňové příjmy 
v důsledku hosp. krize. 
Rozpočet příjmů naopak navyšuje dotace na Stezku Rudka, kterou jsme obdrželi v měsíci 
březnu 2009.  
Některé výdaje je navrhováno navýšit z důvodu dosavadního čerpání finančních prostředků.  
S ohledem na plánované akce a uzavírání smluv s dodavateli služeb a prací byly do výdajů 
začleněny nové skutečnosti.  
RO 2/2009 navyšuje rozpočet o l,676.700Kč.   
V případě schválení návrhu RO č. 2/2009 bude rozpočet následující: 
Příjmy + financování  38.618.000,00 Kč 
Výdaje    38.618.000,00 Kč 
 
Na dotazy k rozpočtovému opatření bylo odpovězeno: 

- předpoklad snížení příjmů z důvodu hospodářské krize je cca 8,5% (doporučení 
z porady starostů), RM navrhuje vytvoření rezervy ve výdajích tak, aby bylo Město 
schopno krýt případný výpadek příjmové části až do výše cca 15% (ze sdílených 
daní). 

- došlo ke snížení částky na opravy MK na 250.000Kč pro OA Újezd, Sychotín, Rudka, 
100.000Kč – Hluboké a 50.000Kč Touboř.   

      -     byla objednána výroba pódia pro kulturní akce v hodnotě cca 50.000Kč. 
 
Usnesení č. 02/05/09 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje rozp.opatření č. 2/2009 
Hlasování:                                            pro  12                 proti  1          zdržel se hlas.: - 
 
 
Ad 9)  -  Připravované investiční akce – Ing. Petr Sojka 
Informoval zastupitelstvo o přípravě investičních akcí: 

- Sběrný dvůr – hodnota díla celkem 14,7 mil.Kč. Podařilo se získat dotaci, podíl města 
bude  ve výši 1,5mil.Kč. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. 

- Revitalizace vodních ploch – hodnota díla celkem 12,7milKč, získána dotace z ROP 
10,7mil.Kč.  Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. 

- Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín 
- Dobudování dětských hřišť 
- Minigolf na koupališti v Kunštátě 
- oprava kaplí v obcích  
- 2.etapa přestavby kulturního domu – dokončuje se PD, následně bude vypsáno 

výběrové řízení na dodavatele stavby 
- Zateplení ZŠ – výměna oken, dveří, zateplení stropů v horním podlaží, nový vstup do   
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družiny. 
- Zateplení budovy MŠ- výzva k podání dotací bude vypsána v září 09, město Kunštát  
      podá žádost.  

 
 

 
Ad 10)  -  Různé 
Paní Marie Vlasáková doporučila změnu hlasování zastupitelstva města  jak je uvedeno 
v jednacím řádu ZM, aby při závažných usneseních zastupitelstva bylo hlasováno 
jmenovitě.  
Bylo dohodnuto, že při odsouhlasení tohoto postupu nadpoloviční většinou členů ZM 
bude tento způsob hlasování využit. 
 
Ing. Dobeš vznesl dotaz k rozdělení příspěvku na činnost zájmovým organizacím. 
Bylo odpovězeno, že RM projednala žádosti organizací a celkem rozdělila 638.500Kč. 
Způsob rozdělení se zásadně neliší od loňského roku.   

      
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert  poděkoval všem za účast a 2. zasedání zastupitelstva 
v roce 2009  zakončil. 
 
 
 
 
V Kunštátě,  28. 04. 2009 
         

Mgr. Pavel Göpfert 
          starosta města  
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

 
 


