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Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto čísla zpravodaje Vás všechny

zdravím a rád bych vám sdělil informace týkající se
naší obce.

V průběhu měsíce února  byl  vypracován  hydro-
geologický  průzkum na ověření možnosti získání
nových zdrojů podzemní vody. Průzkum zpracoval
Geoservis - Real spol. s.r.o. Byl předložen finanční
návrh na provedení zkušebních vrtů, po schválení
rozpočtu obce bude zkušební vrt realizován.

Zastupitelstvo obce zpracovalo výzvu, na jejímž
základě bude vybrán projektant na vypracování pro-
jektové dokumentace pro územní a stavební po-
volení na intenzifikaci čistírny odpadních vod  v na-
ší obci.

V měsíci dubnu bude provedeno prodloužení
vodovodního řádu v ulici Pod Horkou.

Prioritou letošního roku je dokončení dešťové
kanalizace v ulici Pod Horkou včetně zabudování
čerpací jímky, zprovoznění technologie, přípojek
a  kolaudace. Namísto plánované betonové čerpací
jímky, kterou nebylo možno technicky zrealizovat,
bude zabudována celoplastová dvouplášťová čerpací
stanice AS PUMP ČS dodaná fy. Asio, spol. s.r.o.
Tato čerpací stanice bude dodána včetně technolo-
gického vystrojení (tři kusy čerpadel HIDROSTAL
DO 6U, plovákové spínače, zpětné a uzavírací klap-
ky). Součástí stanice bude kompletní dodávka elek-
trozařízení včetně kompletace, elektrozapojení,
kompletního zprovoznění, uvedení do provozu a vý-
chozí revize. Součástí bude i zdvíhací zařízení - ROJ
250 pro případnou manipulaci s čerpadly.

Z důvodu Vašich častých dotazů se ještě zmíním
o  svozu  komunálního  odpadu. 

V uplynulém roce naše obec zlikvidovala cel-
kem 1048 tun odpadu. Z toho 994 tun odpadu  bylo
odvezeno a uloženo na skládku do Žabčic a 54 tun
odpadu bylo vytříděno a odvezeno do příslušných
sběrných zařízení. V letošním roce budou do  sběr-
ného dvora zakoupeny tři EKO - sklady na  sběr elek-
trozařízení a po obci budou rozšířena kontejnerová
stání na tříděný odpad. A  proč jsou tyto kontejnery
uzamčeny? Důvodů je hned několik. Je mnoho lidí,
kteří odpad třídí a kterých si nesmírně vážím. Věřím,
že jich bude přibývat. Na druhé straně jsou však ještě
stále takoví lidé, kteří do kontejneru odloží cokoliv -
např. nerozložené krabice od televizorů, počítačů
a jiné. Tyto kontejnery jsou v takovém případě
okamžitě zaplněny. V nerozložených krabicích zůs-
tává polystyrén, nebo igelitové folie a firma, která od
nás odebírá tříděný papír, jej potom odmítá převzít.
Kontejnery na tříděný odpad jsou již od výrobce
uzpůsobeny tak, že každý má patřičné otvory, který-
mi do nich nelze objemný odpad ukládat. Otevíra-
telné víko slouží pouze k vyprazdňování těchto
nádob. Větší nadměrné krabice nebo  větší  množství
tříděného odpadu mohou občané, kteří mají uhra-
zen poplatek za svoz odpadu uložit v místním  sběr-
ném dvoře, kde je obsluha tohoto zařízení uloží do
příslušných nádob.                                                 

Za devět měsíců uplynulého roku ušetřila obec
tříděným sběrem finanční částku 170 503,- Kč. Od
prvního ledna letošního roku byla uzavřena s odbě-



Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových
Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , ZO
schvaluje zařazení bodu - Předložení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na pozemek p.č. 2214
mezi Obcí Veverská Bítýška a Jiho-
moravským krajem na program dnešního
jednání. Tento bod bude zařazen na pro-
gram jako bod č. 24. 
Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , ZO
schvaluje zařazení bodu - Smlouva o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemky p.č. 463/2 a 464/1
na realizaci stavby „V.Bítýška, dom přípo-
jka NN, Mytyzek“ na program dnešního
jednání.Tento bod bude zařazen na pro-
gram jako bod č. 25
Usnesení č. 4
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 , ZO
schvaluje zařazení bodu - Schválení
stavebního dozoru na akci dobudování
dešťové kanalizace  v ulici Pod Horkou na
program dnešního jednání. Tento bod
bude zařazen na program jako bod  č. 26.
Usnesení č.5
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Brych-
tu.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Kol-
strunka.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje úpravu v III.rozpočtovém
opatření  převod finanční částky - 5000,-
Kč z § 6409 na § 5311 + 5000,- Kč ( přes-
tupková komise MěÚ Kuřim)
Usnesení č. 10
ZO schvaluje předložené VI.Rozpočtové

opatření v roce 2007 v oblasti příjmů,
vč.navýšení o poskytnutou dotaci položka
4116 ve výši 347 300,- Kč.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje předložené VI.Rozpočtové
opatření v roce 2007 v oblasti výdajů
vč.navýšení o poskytnutou dotaci položka
§2212 ve výši  347 300,- Kč.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro
rok 2008 s tím, že se rozpočtové provi-
zorium bude řídit těmito pokyny: nein-
vestiční výdaje budou čerpány až do
schválení rozpočtu roku 2008, maximálně
do výše 1/12 rozpočtu měsíčně, investiční
akce budou do schválení rozpočtu zas-
taveny s vyjímkou dobudování dešťové
kanalizace v ulici Pod Horkou a čerpací
jímky a vybudování vodovodního řádu v
části ulice Pod Horkou (Telecká)      
Rozpočet bude předložen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce roku 2008.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje pověření starostu obce, aby
mohl rozhodnout  v měsíci prosinci r.
2007 o úpravě paragrafů v rámci
schváleného celkového rozpočtu s
vyjímkou navýšení o dotace v oblasti
příjmů a výdajů.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje předložený rozpočtový vý-
hled na roky 2008, 2009, 2010, 2011
Usnesení č. 15
ZO schvaluje tuto obecně závaznou vy-
hlášku - O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH č.
1/2008. Ve vyhlášce bude v čl. 15 odst.a)
vypušťěna věta - poplatku nepodléhají
vojáci v základní službě a osoby, které
vykonávají civilní službu. Tato vyhláška
vstoupí v platnost od 1.1.2008.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 5430 o výměře 19 m2 v chatové
oblasti Mečkov p. Polákovi, bytem bytem
Vondrákova 46, Brno za celkovou 9 500,-
Kč (500,- Kč/m2) Veškeré poplatky s tím
spojené uhradí kupující.
Usnesení č.17
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýš-

ka a p.Karlem Polákem bytem Vondráko-
va 46, Brno.
Usnesení č. 18
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 5429 o výměře 139 m2 v
chatové oblasti Mečkov za cenu   200,-
Kč/m2. Uvedený záměr bude zveřejněn
na úřední tabuli a na webových stránkách
obce. 
Usnesení č. 19
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zajištění financování systému IDS JMK.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
do 31.12.2008.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK mezi Obcí Veverská Bítýška a
Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č. 21
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
převzetí a odstranění odpadu na zařízení(
skládce odpadu) zhotovitele č.
S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýška,
Na Městečku 72, Veverská Bítýška a zho-
tovitelem fy A.S.A., spol.s.r.o. se sídlem
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82-
Ďáblice. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s platností od 1.1.2008 -
31.12.2012. Ve smlouvě v čl. 3.5 je
zapracován požadavek zastupitelů že
cena za odstranění odpadu na skládce
bude po dobu trvání smlouvy neměnná.
Usnesení č. 22
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o převzetí a odstranění odpadu
na zařízení( skládce odpadu) zhotovitele
č. S075600413 mezi Obcí Veverská Bítýš-
ka, Na Městečku 72, Veverská Bítýška a
zhotovitelem fy A.S.A., spol.s.r.o. se
sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 82-
Ďáblice.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje předložený dodatek ke
smlouvě č. 210016 o poskytnutí služeb v
odpadovém hospodářství uzavřenou mezi
Obcí Veverská Bítýška a fy van
Gansewinkel,a.s. se sídlem U Vlečky 592,
Modřice.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 12.12.2007
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ratelem odpadu výhodnější smlouva oproti původní
a právě na základě těchto skutečností není zvyšován
poplatek za svoz odpadu. Výše poplatku činí 200,-
Kč za osobu a rok a obec nadále dotuje každému
občanovi tuto službu částkou 460,- Kč. Od poplatku
chceme osvobodit malé děti narozené v příslušném
roce. Rozdíl mezi příjmy a  výdaji za rok 2007 činí
1 217 992,- Kč, přesto jsme se finančně dostali na
úroveň roku 2002.  

Vážení občané, třiďte odpad - budete se tím
podílet na snižování nákladů za likvidaci odpadu
a  tím určovat cenu poplatku za jeho svoz.  

Počínaje dnem 1.4.2008 vstoupila v platnost
nová obecně závazná vyhláška obce  č. 2/2008 - o
místních poplatcích, která mimo jiné upravuje výši
poplatku za prvního psa pro důchodce na částku
200,- Kč. Tato sleva bude uplatněna po předložení
dokladu o skutečnosti, že poplatník - majitel psa, je
důchodce, tj. rozhodnutí o přiznání důchodu vydané
Českou správou soc. zabezpečení.

Josef Mifek, starosta obce



Usnesení č. 24
ZO pověřuje starostu obce podpisem do-
datku ke smlouvě  č. 210016 o poskytnutí
služeb v odpadovém hospodářství uza-
vřenou mezi Obcí Veverská Bítýška a fy
van Gansewinkel,a.s. se sídlem U Vlečky
592, Modřice.
Usnesení č.25
ZO neschvaluje v dalším volebním obdo-
bí od roku 2010 počet členů obecního
zastupitelstva na 15 (slovy: patnáct).
Usnesení č. 26
ZO neschvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 2193 o výměře 530 m2 a
p.č. 2192 o výměře 56 m2 v chatové
oblasti za Ricem v celkové ceně 4000,-
Kč.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 2193 o výměře 530 m2 a
p.č. 2192 o výměře 56 m2 v chatové
oblasti za Ricem v celkové ceně 12 000,-
Kč. Uvedený záměr bude zveřejněn na
úřední tabuli a na webových stránkách
obce. 
Usnesení č. 28
ZO schvaluje předložený Statut sociál-
ního fondu Obce Veverská Bítýška (přílo-
ha č. 12)
Usnesení č.29
ZO schvaluje předložený ceník poplatků
a náhrad v místní knihovně s platností od
1.1.2008.
Usnesení č. 30
ZO schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor po pobočce ČS v budově
ZUŠ na ulici 9.Května o výměře cca 50
m2 na dobu nejdéle 10-ti let. Nájem za
uvedené prostory činí 10 000,—Kč/měs.
(2400,- Kč za m2/rok)
Usnesení č. 31
ZO schvaluje předluženou Darovací
smlouvu mezi Obcí Veverská Bítýška a
manželi Martinem a Kateřinou Felklový-

mi, bytem Černého 818/39, Brno. Obec
Veverská Bítýška jakožto obdaro-vaný,
uhradí zaměření pozemku vypracování
geometrického plánu a poplatky spojené s
převodem pozemku.
Usnesení č. 32
ZO pověřuje starostu obce podpisem
předložené Darovací smlouvy na poze-
mek p.č. 204 o výměře 31 m2 mezi Obcí
Veverská Bítýška a manželi Martinem a
Kateřinou Felklovými, bytem Černého
818/39, Brno. 
Usnesení č. 33
ZO schvaluje, aby veřejné dotace z
rozpočtu obce byly poskytovány na zák-
ladě  řádně vyplněného formuláře „Žá-
dost o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory (dotace) z rozpočtu Obce Veverská
Bítýška“ a poté dojde k uzavření smlouvy
mezi Obcí Veverská Bítýška a žadatelem.
Přílohou smlouvy bude formulář k
následnému vyúčtování obdržené dotace.
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce J. Mifka k jednání s Mgr. Janem
Tejkalem - Heraldická tvorba, Záblatská
25, 713 00  Ostrava - Heřmanice za
účelem  vypracování návrhů znaku a pra-
poru obce Veverská Bítýška, za podmínek
uvedených v předložené smlouvě o zho-
tovení kreseb ve výši cca 11 000,- Kč.
Usnesení č. 35
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene k části
pozemku p.č. 2214 v k.ú.Veverská Bítýš-
ka za úplatu dle čl.5 smlouvy. Věcné bře-
meno bude zřízeno za účelem vybu-
dování splaškové a dešťové kanalizace.
Smlouva bude uzavřena mezi Obcí Vev-
erská Bítýška a SÚS Jihomoravským kra-
jem se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5,
Brno.
Usnesení č. 36
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene k části pozemku p.č. 2214
v k.ú. Veverská Bítýška mezi Obcí Vever-
ská Bítýška a SÚS Jihomoravským krajem
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č.37
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemky p.č. 463/2 a 464/1 na realizaci
stavby „V.Bítýška, dom přípojka NN,
Mytyzek“ za jednorázovou úplatu ve výši
500,- Kč.
Usnesení č. 38
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemky p.č.
463/2 a 464/1 na realizaci stavby „V.Bítýš-
ka, dom přípojka NN, Mytyzek“ mezi
Obcí Veverská Bítýška a spol. E.O.N.
Distribuce, a.s, se sídlem Lannova 205/16,
České Budějovice.
Usnesení č. 39
ZO schvaluje, že  dokončení dešťové ka-
nalizace v ulici Pod Horkou provede pra-
covní skupina obce. Stavební dozor bude
provádět p.Ing.Miloslav Šipka, bytem
Eichlerova 373, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 40
ZO schvaluje zapojení Obce Veverská
Bítýška do projektu  Mikroregion Kuřimka
týkající se propagace cestovního ruchu na
Kuřimsku.
ZO bere na vědomí předloženou
I.Rozpočtovou změnu v roce 2007 - ZŠ
Veverská Bítýška . 
ZO bere na vědomí předložený odpis
majetku ZŠ Veverská Bítýška. Veškerý
odepsaný majetek bude zlikvidován podle
řádu o odpadním hospodářství na místním
ekodvoře za přítomnosti předsedy FV p.
Vlastimila Kolstrunka.
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 29.2.2008
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových
stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje zařazení bodu - Zadání
nabídkového výběrového řízení na pro-
jektanta ČOV v Obci Veverská Bítýška na
program dnešního jednání.Tento bod
bude projednán jako bod č. 17 (příloha č.
4)
Usnesení č. 3
ZO schvaluje zařazení bodu - Předložení
návrhu darovací smlouvy na nezbytnou
část pozemku p.č. 231 v lokalitě U Hřiště
na program dnešního jednání. Tento bod
bude projednán jako bod č.18.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zařazení bodu - Odměny
členů komisí a výborů ustanovených u

Obce Veverská Bítýška.Tento bod bude
projednán jako bod č. 19.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje zařazení bodu - Nájem pro-
storu v objektu bývalé drobné provo-
zovny, nad obchodem P.Kratochvíly na
program dnešního jednání. Tento bod
bude projednán jako bod č. 20.
Usnesení č.6
ZO schvaluje zařazení bodu - Úprava
směrnice o cestovních náhradách na pro-
gram dnešního jednání. Tento bod bude
projednán jako bod č. 21.
Usnesení č.7
ZO schvaluje do návrhové komise p. Kol-
strunka.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.
Usnesení č. 9

ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Ing.Reimera.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí. Jer-
ouškovou.
Usnesení č.11 
ZO schvaluje, že Obec Veverská Bítýška
nechá zaměřit pozemek p.č. 618/2, oddělí
ochranné pásmo vodovodu a zbylá část
pozemku bude následně  projednána na
VZOZ.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje prodej obecních pozemků
p.č. p.č. 2193 o výměře 530 m2 a p.č.
2192 o výměře 53 m2 za cenu 12 000,- Kč
manželům Kalábovým, bytem Šrámkova
10, Brno-Lesná. Veškeré poplatky s tím
spojené,vč.zhotovení kupní smlouvy a
vkladu do KN uhradí kupující.
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Usnesení č. 13
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská Bítýš-
ka a manželi Kalábovými, bytem Šrámko-
va 10, Brno-Lesná.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje rozložení kupní ceny ve
výši 12 000,- Kč za koupi pozemků p.č.
p.č. 2193 o výměře 530 m2 a p.č. 2192 o
výměře 53 m2 do splátek tak, aby celá
částka byla uhrazena nejpozději do
31.12.2008.Tento splátkový kalendář
bude uveden ve smlouvě.
Usnesení č.15
ZO schvaluje ponechání hospodářského
výsledku za rok 2007 Základní škole ve
Veverské Bítýšce ve výši 2 805,23,- Kč. 
Usnesení č. 16
ZO schvaluje předložený odpis majetku
Obce Veverská Bítýška – Obecní úřad.
Veškerý odepsaný majetek bude zlikvi-
dován podle řádu o odpadním hospo-
dářství na místním sběrném dvoře za pří-
tomnosti předsedy FV p.Vlastimila Kol-
strunka. 
Usnesení č.17
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu  s názvem „Veverská
Bítýška, - dom.přípojka NN-Antlová“
mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice.
Usnesení č. 18
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu  s názvem
„Veverská Bítýška, - dom.přípojka NN-
Antlová“ mezi Obcí Veverská Bítýška a
E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem
Lannova 205/16, České Budějovice. 
Usnesení č. 19
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu  s názvem „Veverská
Bítýška, Za Řekou - dom.přípojka NN-
Vítková“  mezi Obcí Veverská Bítýška a
E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem
Lannova 205/16, České Budějovice.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na stavbu  s názvem
„Veverská Bítýška, Za Řekou - dom.přípo-
jka NN-Vítková“ mezi Obcí Veverská
Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o. se
sídlem Lannova 205/16, České Budě-
jovice. 
Usnesení č. 21
ZO schvaluje ponechání hospodářského

výsledku za rok 2007 v rozpočtu Mateřské
školy v celkové výši  21 094,41,- Kč.
Usnesení č. 22
ZO schvaluje proplacení finanční částky
ve výši 71 020,- Kč (vč.DPH) za vypra-
cování projektové dokumentace pro
územní řízení " Obytná zóna Pod Horkou-
Ververská Bítýška" p.Ing.Milanu Zezulovi,
bytem Jiráskova 12, Brno.
Usnesení č. 23
ZO vyjadřuje souhlas a podporu realizaci
projektu „Revitalizace a rozšíření kapacit
táborové základny YMCA Veverská Bítý-
ška“ 
Usnesení č. 24
ZO schvaluje návrh znaku Obce Veverská
Bítýška vypracovaný Mgr. Janem Tejka-
lem.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje návrh vlajky pro Obec Vev-
erská Bítýška vypracovaný Mgr.Janem
Tejkalem - Variantu č. 1
Usnesení č. 26
ZO není proti prodeji pozemků p.č.
1689/2 a 1690/3, ale jelikož  se pozemky
nacházejí v lokalitě ulice Pod Horkou,
kde není prozatím územní rozhodnutí na
komunikaci, bude tento případný prodej
projednán až po vydání územního
rozhodnutí na již uvedenou komunikaci.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 5429 o výměře 139 m2 v chatové
oblasti Mečkov panu Ing.Zdeňkovi Keda-
jovi, bytem Soběšická 55, Brno-Husovice
za cenu 
200,- Kč/ m2. Veškeré poplatky spojené s
prodejem, vč. vypracování kupní smlouvy
a vkladu do KN hradí kupující.
Usnesení č. 28
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy na pozemek p.č. 5429 o
výměře 139 m2 mezi Obcí Veverská
Bítýška a p.Ing.Zdeňkem Kedajem, bytem
Soběšická 55, Brno.
Usnesení č. 29 
ZO schvaluje zadat vypracování posou-
zení stávajícího technického stavu ČOV
odbornou firmou. Odborné posouzení
bude sloužit jako jeden z podkladů a
požadavků pro zadávací podmínky
potřebné k výběrovému řízení. Starosta
svolá co nejdříve pracovní poradu, na
které budou za přítomnosti Ing.Folera
(člena asociace vodárenských společností)
upřesněny a vypracovány podklady pro
výběrové řízení. Následně bude zadána
výzva k podání nabídek a bude obesláno
cca 5 firem.
Usnesení č. 30

ZO schvaluje, že členové komisí a výborů
ustanovených u Obce Veverská Bítýška
nebudou dostávat za svoji činnost v
komisi nebo ve výboru finanční odměnu
od 1.1.2008. K dnešnímu dni žádá odmě-
na nebyla přiznána, tudíž ani vyplacena.
Usnesení č. 31
ZO neschvaluje pronájem prostoru v
objektu bývalé drobné provozovny, nad
obchodem P.Kratochvíly na ulici Boční
za účelem bydlení.
Usnesení č. 32
ZO schvaluje úpravu směrnice - Vysílánína pracovní cesty, cestovní náhrady vbodě stravné. Jedná se o úpravu výšenáhrad stravného pro rok 2008, a to od 5-12 hod. na  58,- Kč, pod obu 12 - 18 hod.88,- Kč a po dobu více než 18 hod. 138,-Kč. Stravné se týká pouze zaměstnanců,kteří nepobírají od zaměstnavatele stra-venky. Usnesení č. 33
ZO schvaluje rozšíření programu
dnešního jednání - Došlé žádosti od
občanů na pronájmy prostor v ZUŠ Vev-
erská Bítýška  na ulici 9.Května a v objek-
tu ZŠ Zábíteší.
Usnesení č. 34
ZO  schvaluje, aby v sále ZUŠ byly ve
volných hodinách  po dohodě se starostou
obce, ředitelem pobočky ZUŠ pronajmuty
prostory žadatelům, kteří projevili zájem
o tyto pronájmy. Jedná se o: cvičení jógy -
Marta Zapletalová, Chudčice, cvičení jógy
- Magdalena Minaříková, Veverská Bítýška
cvičení aerobicu, posilovací hodiny - Iveta
Chrástová, Veverská Bítýška
Bude vyvoláno jednání se zástupci ZUŠ a
s žadatelkami na kterém budou přesně
vyčleněny hodiny, které budou sepsány v
podnájemních smlouvách.
Usnesení č. 35
ZO schvaluje záměr užívat nebytové pros-
tory v části budovy ZŠ Na Bílém potoce.
Se sdružením bude uzavřena smlouva s
uvedením doby pronájmu, a to v úterý
17.00-19.00 hod a v neděli 9.00-12.00
hod mezi Obcí Veverská Bítýška a
p.Milanem Kantorem. Ve smlouvě budou
také stanoveny podmínky úhrady energií.
ZO bere na vědomí předloženou
II.Rozpočtovou změnu v roce 2007 - ZŠ
Veverská Bítýška . 
ZO bere na vědomí VIII.Rozpočtové
opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.
ZO bere na vědomí VIII.Rozpočtové
opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.
ZO bere na vědomí předložený návrh
darovací smlouvu na nezbytnou část
pozemku p.č. 231 v lokalitě U Hřiště

ZDROJ NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ 
www stránky obce Veverská Bítýška

- aktuality z obce - informace - fotogalerie  - zajímavosti, historie- ankety k dění v obci
... a mnoho dalšího vč. rozesílání hlášení místního rozhlasu na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
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CZECHPOINT
znamená  Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál

Obec Veverská Bítýška se připojila do systému CZECH POINT. V kanceláři matriky v současné době  můžete získat
obratem : 
výpis z veřejných evidencí:
výpis z obchodního rejstříku - úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni, výpis ze živnostenského rejstříku,
katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví - podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely
výpis z neveřejné evidence:
výpis z rejstříku  trestů
Jaké doklady musí žadatel doložit:
Obchodní rejstřík - IČ subjektu, Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele/fyzické osoby, Katastr nemovitostí - název katas-
trálního území a číslo listu vlastnictví
Rejstřík trestů - doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu a prokázat svoji
totožnost občanským průkazem.
Ceny:
Obchodní, živnostenský rejstřík, výpis z katastru nemovitostí  - 100,- Kč za první stránku, za každou další i započatou
stránku 50,- Kč. Rejstřík trestů - 50,- Kč. Platba je v hotovosti na místě. 
O výpisy lze požádat v úřední dny : pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.

OHLÉDNUTÍ ZA JAKUBSKÝMI KROJOVANÝMI HODY 2007
Když se ohlédneme za krojovanými hody ve Veverské Bítýšce, všem se jistě nejprve vybaví léto, prázdniny a vedro.

Hned poté si ale určitě vzpomenou na každoroční skvělou akci pořádanou partou lidí, kteří se nebojí obětovat svůj
volný čas, síly a trpělivost na přípravu dvoudenní náročné, ale troufám si říci, vždy vydařené hodové zábavy.

Loňské hody byly opět trochu jiné, v něčem lepší, v něčem jsme se pohoršili. Ale chybami se člověk učí a můžeme
dopředu slíbit, že loňské chybičky odstraníme a něčím novým určitě překvapíme.

Hodová zábava, která proběhla ve dnech 28. - 29. července 2007, byla jedna z mála tradičních kulturních akcí,
které v naší obci proběhly, a proto jsem ráda, že zatím každý rok se našli lidé, kteří byli ochotni pomáhat a zapojit se
do kolotoče úkolů a povinností a že tradiční Jakubské krojované hody nezanikly a každý rok se  přijdou podívat a poba-
vit desítky až stovky lidí.

Mohu říci, že mi celá organizace hodů a přípravy připomínají domeček z karet. Vypadnutí jednoho článku z celého
komplexu by způsobilo nahnutí ba až zhroucení, a proto jsem ráda, že vše tak dobře funguje a vše do sebe zapadá.
Je důležitý každý článek, proto bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli.
Velmi děkujeme Obecnímu úřadu za  finanční pomoc při pořádání hodů. Zvláštní poděkování patří panu starostovi Jose-
fu Mifkovi za jeho osobní účast nejen na předávání hodových práv na náměstí, ale i na večerní zábavě, nedělní hodové
mši a odpoledním cimbálu.
Tímto děkujeme také všem sponzorům:
- Pekařství Balabán za dovoz vína a občerstvení pod májí
- Singulární společnosti Veverská Bítýška za darování stromu na hodovou máj na náměstí a zeleně na výzdobu sálu
- Hospůdce u Václava za trpělivost, pomoc při výzdobě sálu a za výbornou obsluhu
- Společnosti Steinhauser Tišnov s.r.o za věnování hmotného daru na občerstvení pro kapelu
- Květinářství na náměstí za peněžitý příspěvek
- Panu faráři Marku Hlávkovi za přípravu hodové mše
Poděkování patří ještě:
- panu Karlu Řídkému, Janu Novotnému a Petru Hemalovi za pomoc při kácení a dovozu máje a zeleně
- Janě Uhýrkové za každoroční pomoc a organizování hodů
- Pavle a Elišce Kučerovým za obstarání krojů a za pomoc při organizaci
- Panu Kahánkovi za dovoz krojů
- Jirkovi Šancovi za vedení zkoušek a pomoc při organizaci
- Mirkovi Dvořákovi za návrh pozvánek a plakátů
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- tiskárně D+H  za tisk
- Aleši Ambrožovi za každoroční pomoc na náměstí
- Rodině Dosoudilových za vypěstování rozmarýnek a za věnec na máji.

A samozřejmě všem spoluobčanům za podporu a finanční příspěvky, bez nichž by
hody nemohly proběhnout

A také chci poděkovat všem krojovaným, protože oni jsou ta základna pyramidy,
na které stojí celý tento kolos a kteří pomáhají, jak jen to jde a hlavně je to baví. Díky
Vám všem.

Tímto bych chtěla vyzvat všechny mladé, kteří by měli zájem o tanec a zpěv a
vůbec o účast na tradičních Jakubských hodech, aby se určitě ozvali buď mě nebo
komukoli z krojovaných. Rádi přijmeme mezi sebe nové členy a těšíme se na Vás.
První orientační schůzka by měla proběhnout v dubnu 2008 v Hospůdce u Václava,
informační letáčky s upřesněním ještě dostanete.
Kontakt: - Vilma Trtílková mob: 775 663 651, 

e-mail: Vilik.T@seznam.cz
- Pavla Kučerová mob: 737 663 068

Děkujeme a doufáme, že se Vám loňské Jakubské krojované hody líbily a těšíme se na Vás i letos. Snad nás přijdete
26. – 27. července podpořit a pobavit se s námi.

Vilma Trtílková a Krojovaní z Veverské Bítýšky

POZOR !!    technické podmínky zveřejňování inzerce
Inzerci přijímá pí. Dvořáková - OÚ Vev. Bítýška - tel. 549 420 397, 

e-mail matrika@obecveverskabityska.cz. Podklady jsou přijímány v elektronické i textové
podobě - jako grafika ve vektorových formátech (PDF s vloženými písmy, zapouzdřený Postscript (EPS - bez pasovacích a oře-
zových značek) - nejlépe ve škále šedi (není podmínkou) nebo přímo na filmu. Při převodu v grafických programech je třeba
grafiku při exportu “převést na křivky”. Vektorový formát je podmínkou, zejména, jestliže inzerát obsahuje logo. U některých,

zejména velkoplošných inzerátů podaných jako graf. soubor je nutno provést osvit na film (příplatek). Při podání v textovém for-
mátu (“papírová forma”, DOC nebo v jiných formátech) bude k ceně za plochu přičtena částka za vytvoření popř. graf. ztvárnění
inzerátu dle náročnosti. Povolené rozměry - A4 (celá strana), další možné šířky inzerátů - 180mm (šířka strany) nebo 88mm (šířka
sloupce), výška inzerátu je volitelná. Redakce si vyhrazuje právo mírných úprav rozměrů s ohledem na celkovou úpravu inzertních

stran. Nekvalitní a málo kontrastní podklady mohou být odmítnuty nebo bude muset být inzerát za příplatek znovu vytvořen. V
případě nejasností a příp. dotazů se obracejte na kontakty výše uvedené. 

Tyto podmínky jsou též uvedeny na webových stránkách obce Veverská Bítýška - http://www.obecveverskabityska.cz - sekce
Obecní úřad - Informace a kontakty - Zpravodaj.

INZERCE
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TTEESSAAØØSSTTVVÍÍ,,    PPOOKKRRÝÝVVAAÈÈSSTTVVÍÍTTEESSAAØØSSTTVVÍÍ,,    PPOOKKRRÝÝVVAAÈÈSSTTVVÍÍ

��  støechy na klíè, vè. dodávky materiálu
��  tesaøské, pokrývaèské, klempíøské práce
��  støešní systém BRAMAC, TONDACH, KM BETA
��  okapní systémy Cu, Pz, Titanzinek
��  montá� a dodávky støešních oken VELUX, ROTO

VVyypprraaccoovváánníí  cceennoovvéé  nnaabbííddkkyy  zzddaarrmmaa!!
TTeell..::  772211  556688  119944

E-mail: rk-strechy@seznam.cz

RRaaddiimm  KKrráállRRaaddiimm  KKrrááll
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2

Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně ® Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám® Ve zpravodaji lze zaúplatu inzerovat ® Další číslo vyjde v červnu 2008 ® Vydává obec Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 VeverskáBítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 ® Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz




