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Z Á P I S 
 

o průběhu  5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát,  
konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát 

Ad 1) 
Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát 
v roce 2010, všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
Zahájení je přítomno 13 členů ZM. 
Omluveni:  p.Konopáč Karel, MVDr.Wetter Zdeněk 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je přílohou originálu zápisu.  
 
Seznámil přítomné s následujícím programem zasedání zastupitelstva. 

1. Technický bod (zapisovatel, ověřovatelé, program) 
2. Fotovoltaická elektrárna – soutěž  
3. Kanalizace a ČOV Kunštát Sychotín 

- Smlouva o financování 
- Zástavní smlouvy k půjčce od SFŽP  

4. Různé 
 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny připomínky. 
 Usnesení č. 05/01/10  -  Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje program 5. zasedání ZM 
Kunštát v roce 2010 
Hlasování:                           pro    13          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.Annu Smejkalovou a Ing.Petra Sojku. 
Mgr.Smejkalová požádala o jmenování jiného ověřovatele. 
2.ověřovatelem zápisu byl navržen p.Petr Bednář 
 Usnesení č. 05/02/10 -  Zastupitelstvo města  Kunštát schvaluje za ověřovatele zápisu o 
průběhu 5. zasedání ZM Kunštát p.Bednáře a Ing.Sojku. 
Hlasování:                         pro   11                proti 0                    zdržel se hlas.: 2 
 
 
Ad 2)    -   Fotovoltaická elektrárna – soutěž 
Městem Kunštát byla vypsána obchodní veřejná soutěž na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o převodu práv a povinností souvisejících se stavbou FVE Kunštát a s přípojkou VN. 
V řádném termínu byly podány tři nabídky: 

1. FARCITA, a.s. Merhautova 1024/155, 613 00 Brno 
2. Solar Power Energy CZ, s.r.o. Líně, Na Šachtě 391, 330 21 
3. CTT, s.r.o., Lysice, Brněnská 332, 679 71  

Ze soutěže byla vyřazena nabídky firmy Solar Power Energy CZ z důvodu řádného 
nedoložení jistiny.  
Komise hodnotila 2 nabídky, přičemž jako nejvýhodnější stanovila nabídku firmy CTT, s.r.o. 
Lysice. Firma nabídla 22.920.000Kč, nájemné  z pozemků 8,-Kč/m2/rok – bez DPH. 
Po zaměření pozemku  by byla stanovena definitivní výměra a stanoveno nájemné z pozemku. 
Smlouva s nájemcem by byla uzavřena na 20 let. 
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Usnesení č. 05/03/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát si vyhrazuje pravomoc 
rozhodnout v obchodní veřejné soutěži o nejvýhodnější návrh na uzavření Smlouvy o 
budoucí smlouvě o převodu práv a povinností souvisejících s výstavbou FVE Kunštát 
s přípojkou VN vyhlášené Městem Kunštát dne 1. 6. 2010 na základě rozhodnutí  Rady 
Města Kunštát ze dne 31. 5. 2010, a to pravomoc rozhodnout o vítězi soutěže, o pořadí  
návrhů a o přijetí vítězného návrhu. 
Hlasování:                              pro 13                proti 0                zdržel se hlas.:  0 
 
Usnesení č. 05/04/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát rozhodlo o vítězi veřejné 
obchodní  soutěže na podání nejvýhodnějšího návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o 
převodu práv a povinností souvisejících s výstavbou  FVE Kunštát 1,7 MW s přípojkou 
VN a o pořadí návrhů dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek komise ze dne  9. 6. 
2010. Vítěz soutěže, který podal nejvýhodnější návrh je společnost CTT s.r.o. Lysice, 
Brněnská 332, PSČ 679 71, na druhém místě se umístila společnost FARCITA, a.s. 
Merhautova 1024/155, 613 00  Brno. 
Hlasování:                             pro 12                 proti 1               zdržel se hlas.:  0 
 
Usnesení č. 05/05/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát konstatuje, že uzavření následné 
budoucí Smlouvy o převodu práv a povinností souvisejících s výstavbou FVE Kunštát 
s přípojkou VN a smluv navazujících a souvisejících ponechává v kompetenci Rady 
města Kunštát dle § 102 odst.3 zákona o obcích. 
Hlasování:                          pro 12                proti 1                 zdržel se hlas.:  0 
 
 
Usnesení č. 05/06/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát rozhodlo, že přijímá vítězný 
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu práv a povinností souvisejících 
s výstavbou FVE Kunštát 1,7 MW s přípojkou VN, který podala společnost CTT s.r.o. 
Hlasování:                           pro 12                 proti 1                 zdržel se hlas.: 0 
 
Ad 3)  Kanalizace a ČOV Kunštát Sychotín – Ing. Petr Sojka.  
Město Kunštát obdrželo Smlouvu č. 08017451 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. 
Podpora spočívá v poskytnutí dotace ve výši 3,861.608,47Kč a úročené  půjčky ve výši 
4,220.000Kč úročené roční úrokovou sazbou 1%. 
Dotace je určena na spolufinancování akce, bude poskytnuta  na základě Rozhodnutí MŽP a 
bude činit maximálně 65,647.344Kč. 
 
Usnesení č. 05/07/2010 – Zastupitelstvo města Kunštát schvaluje uzavření Smlouvy č. 
08017451 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 3.6.2010 ředitelem Fondu 
Ing. arch. Petrem Štěpánkem, Ph.D. Podpora spočívá v poskytnutí dotace ve výši 
3,861.608,47 Kč a úročené půjčky ve výši 4,220.000,-Kč úročenou roční úrokovou sazbou 
1%. Podpora je určena výhradně na akci „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“. 
Dotace je určena na spolufinancování akce, půjčka je určena na posílení vlastních 
zdrojů příjemce podpory 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 
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bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev.č. EDS/SMVS 
115D112000149 a bude činit maximálně 65,647.344,- Kč. 
Hlasování:                                           pro 13                     proti  0               zdržel se hlas.:0 
 
 
Zastupitelům města Kunštát byl předložen návrh Zástavní smlouvy mezi městem Kunštát a 
Státním fondem životního prostředí České republiky za účelem zajištění pohledávky – půjčky 
ve výši 4,220.000 Kč s ročním úrokem 1% za účelem zajištění financování akce Kanalizace a 
ČOV Kunštát – Sychotín. 
 
Usnesení č. 05/08/2010 - ZM Kunštát schvaluje uzavření Zástavní smlouvy č. 08017451  
mezi městem Kunštát a Státním fondem životního prostředí České republiky,  
podepsané v Praze dne 3.6.2010 ředitelem Fondu Ing. arch. Petrem Štěpánkem, Ph.D., 
za účelem zajištění pohledávky - půjčky ve výši 4,220.000,- Kč s ročním úrokem 1% 
poskytnuté SFŽP na financování akce „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“. 
K zajištění pohledávky budou zastaveny lesní pozemky parc. č. 1212/1, parc. č. 1212/4 a 
parc. č. 1395/1, všechny v katastrálním území Kunštát na Moravě v celkové hodnotě dle 
znaleckých posudků 9,256.510,- Kč. 
Hlasování:                                           pro 12             proti 0                  zdržel se hlas.: 1  
 
 
Ad 4)  -  Různé 
 
Zasíťování ulice Zahradní 
Zastupitelstvu města Kunštát byl předložen návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru mezi 
městem Kunštát a Českou spořitelnou, a.s., kterým se prodlužuje oprávněnost čerpání úvěru 
do 31. 7. 2010 na akci zasíťování pozemků v ul. Zahradní.. 
Na dotaz Mgr.Smejkalové, zda bude prodloužení lhůty čerpání úvěru zpoplatněno, odpověděl 
Ing. Šafář, že toto bude bez poplatku. 
 
Na základě dotazu Ing.Aloise Dobeše k možnosti napojení ul. Palackého na inž. sítě podal 
Ing.Sojka informaci, že v ulici Palackého bude postup  případného prodloužení kanalizace na  
inž. sítě v části ul. Zahradní – Palackého proveden po projednání s projektovou manažerkou. 
Zůstává nevyřešena otázka financování. 
 
Usnesení č. 05/09/2010 - ZM Kunštát schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
úvěru č. 1482/08/LCD ze dne 19.6.2008 mezi městem Kunštát a Českou spořitelnou, a.s., 
kterým se prodlužuje oprávněnost čerpání úvěru do 31.7.2010 včetně. 
Hlasování:                                         pro  13                proti  0             zdržel se hlas.: 0 
 
Mgr. Anna Smejkalová se ptala, zda bylo písemně odpovězeno petičnímu výboru ve věci 
Petice proti realizaci fotovoltaické elektrárny a kruhového objezdu u Základní školy 
v Kunštátě.  Domnívá se, že organizátoři petice měli obdržet písemnou odpověď. 
Mgr. Pavel Göpfert  uvedl, že bylo odpovězeno usnesením zastupitelstva města Kunštát dne 
27. 5. 2010. Pan Pavel Šimon informoval zastupitele o podání stížnosti petičního výboru na 
postup města  na ministerstvo vnitra. 
 
Mgr.Vratislav Sedlák se ptal,  jak bude vyřešen odvod splaškové vody do kanalizace ze ZŠ. 
Ing. Sojka odpověděl, že budova ZŠ je města Kunštát, tudíž musí město zpracovat návrh na 
vyřešení napojení budovy ZŠ do kanalizace. 
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Dále podal informaci, že před každý rodinný dům bude usazena odbočka se šachtičkou, do 
které občané kanalizaci se svých domů napojí. (viz projektová dokumentace). 
 
Ing. Rudolf Hájek doporučil, aby o použití finančních prostředků získaných z fotovoltaické 
elektrárny rozhodovalo zastupitelstvo města. Požádal zastupitele, aby  své názory přednesli na 
příštím zasedání zastupitelstva města. 
 
 
Mgr. Anna Smejkalová seznámila ZM s tím, že se na ni opět obracejí rodiče dětí, které nebyly 
přijaty do MŠ, o pomoc při řešení této otázky. Jedná se o děti dvouleté, kdy matka potřebuje 
nastoupit do zaměstnání, aby nepřišla o pracovní místo. V pravomoci ředitele ZŠ je 
rozhodnout o přijetí i dětí mladších tří let.  Doporučuje nalézt řešení, aby bylo možno vyjít 
těmto rodičům vstříc, přehodnotit kritéria pro přijetí dětí do MŠ. Dále doporučuje jednat 
s ředitelstvím ZŠ a MŠ, školskou radou, radou města a zástupci rodičů a urychleně společně 
najít řešení.  
 
Ředitel ZŠ a MŠ Kunštát Mgr. Sedlák odpověděl: 
V loňském roce byla dána kriteria přijetí dítěte zaměstnané matky. Toto se neosvědčilo.  
V letošním roce byly přijaty děti starší 3 let na celodenní provoz. Bude-li žádostí více, bude 
dána přednost dětem starším. Všechny děti na celodenní provoz byly přijaty. 
37 dětí bylo přijato,  nebylo přijato 11 dětí – 2 z Kunštátu na 4 hodiny, 2 mimo trvalý pobyt 
v Kunštátě a 7 dětí dvouletých. 
Dosud nebyly provedeny stavební úpravy v MŠ, aby mohla být navýšena kapacita tříd.  
MŠ v Kunštátě nemá statut jeslí, aby mohly být přijaty děti mladší 3. let. 
 
Pan MUDr. Petr Lukeš zjišťoval situaci v okolních mateřských školách. Některé přijímají bez 
problémů i  děti mladší 3 let. Rodiče dětí narozených např. v lednu by neměli být 
znevýhodňováni a není protiprávní mladší dítě přijmout. MUDr. Lukeš navrhuje, aby byly 
urychleně provedeny úpravy v MŠ, aby rodičům bylo vyhověno a děti přijaty i když se jedná 
o řešení provizorní.   
Přítomní podnikatelé se shodli, že by poskytli finanční prostředky na úpravy v MŠ, tak aby 
mohla být navýšena kapacita tříd, i když toto řešení není ideální.  
 
Usnesení č. 05/10/2010 - Zastupitelstvo města Kunštát ukládá připravit návrh 
darovacích smluv s místními podnikateli na poskytnutí finančních prostředků na 
rozšíření sociálního zařízení v MŠ. Zastupitelstvo města Kunštát ukládá radě města 
připravit návrh na zvýšení kapacity počtu dětí v mateřské škole. Na základě přijatých 
usnesení bude v této věci jednat příští zastupitelstvo města Kunštát.  
Hlasování:                               pro  12                     proti 0                   zdržel se hlas.:  1 
 
Starosta města Mgr.Pavel Göpfert  poděkoval všem za účast a 5.zasedání zastupitelstva v roce 
2010  zakončil. 
 
V Kunštátě 09.06.2010 
         

Mgr. Pavel Göpfert 
          starosta města  
 
Ověřovatelé zápisu:  
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V ý p i s 

 
z usnesení Zastupitelstva města Kunštát dne 09.06.2010 v 18.00 hodin 

v zasedací síni MěÚ Kunštát 
   
 
 

Usnesení č. 05/08/2010 
 
ZM Kunštát schvaluje uzavření Zástavní smlouvy č. 08017451  mezi městem Kunštát a 
Státním fondem životního prostředí České republiky,  podepsané v Praze dne 3.6.2010 
ředitelem Fondu Ing. arch. Petrem Štěpánkem, Ph.D., za účelem zajištění pohledávky - 
půjčky ve výši 4,220.000,- Kč s ročním úrokem 1% poskytnuté SFŽP na financování 
akce „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“. K zajištění pohledávky budou zastaveny 
lesní pozemky parc. č. 1212/1, parc. č. 1212/4 a parc. č. 1395/1, všechny v katastrálním 
území Kunštát na Moravě v celkové hodnotě dle znaleckých posudků 9,256.510,- Kč. 
Hlasování:                                           pro 12             proti 0                  zdržel se hlas.: 1  
 
 
        
V Kunštátě dne 15.06.2010 
 
 
 
       Mgr.Pavel Göpfert 
                starosta města Kunštát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


