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Vážení spoluobčané,

v dnešním čísle zpravodaje Vás seznámím se
započatými akcemi v jarním období a předložím
Vám aktuální informace týkající se našeho městečka.  

Zastupitelstvo schválilo rozpočet městyse na rok
2010.

Začátkem měsíce dubna byly zahájeny stavební
práce na výstavbě chodníku pro pěší v ulici Tišnov-
ská I.etapa, v úseku od ulice M. Kudeříkové po byto-
vý dům číslo popisné 273. Celá akce výstavby  byla
rozdělena na čtyři etapy, neboť projekt jako celek
nemohl získat uzemní rozhodnutí. Nebylo totiž
možné splnit podmínky správy a údržby silnic.
V současné době bude zahájeno stavební řízení na
etapu č.4  v úseku kopce Trhovice. 

Byly započaty práce na výstavbě místní komu-
nikace ulice Pod Horkou - obytná zóna, etapa č.II.
Jsou vytyčeny veškeré sítě a postupně se začne
s odbagrováním zeminy a pokládkou obrubníků těle-
sa vozovky. Pokud bude přát počasí, předpokládá se
dokončení akce (včetně položení asfaltového
povrchu) na přelomu měsíce června a července. Do
začátku letních prázdnin proběhne výstavba dět-
ského hřiště v lokalitě Na Ostrůvku. Tuto lokalitu
schválilo zastupitelstvo městyse. Záměr výstavby dět-
ského hřiště na sídlišti vázne na převodu pozemku
do vlastnictví městyse.

Ve druhé polovině měsíce června a začátkem
měsíce července bude provedena výměna oken v sá-
le budovy kulturního domu a v budově mateřské
školy v ulici Pavla Perky.

Na náměstí před kostelem byly odstraněny ne-
vzhledné, olámané a proschlé břízy a to z důvodu

bezpečnosti. Bylo nutné zvážit, co s těmito porosty.
Nedávný tragický případ spadlého stromu ve Zlíně
urychlil rozhodnutí tyto stromy odstranit. Přes pře-
rostlé stromy již nebylo vidět na hodiny na věži
kostela. Je vypracován návrh na úpravu prostoru
parku, který  bude postupně realizován včetně nové
výsadby porostů.

Probíhají restaurátorské práce na opravě kulturní
památky smírčí kámen. Obnovu smírčího kamene
provádí firma Marston - CZ s.r.o. Smírčí kámen byl
převezen do ateliéru firmy, kde na základě vydaného
závazného stanoviska probíhá jeho obnova. Poté
bude vrácen na původní místo. Původ smírčího
kamene není znám, ale letopočet 1559, který byl
vytesán na tomto kameni, hovoří o tom, že tato
památka je stará více než 450 let.

V měsíci březnu byla uhrazena poslední splátka
úvěru za zakoupený vůz na svoz komunálního
odpadu. (V období roku 2006 - 2010 byl splacen
úvěr ve výši 3,5 milionu korun). Nyní nabíhá splátka
úvěru na zakoupenou budovu základní umělecké
školy.

V prosincovém čísle zpravodaje jsem se zmínil
o probíhajícím záměru rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod a čerpací stanice v ulici U Hřiště. Tento
záměr vznikl v  měsíci únoru roku 2008, kdy bylo
zadáno posouzení stavu čistírny odpadních vod.
V průběhu roku 2008 a 2009 byly vypracovány veš-
keré projekty, proběhlo  územní řízení, je vydáno
stavební povolení a bylo dvakrát zažádáno o při-
dělení dotace na uvedenou akci. Naší druhé žádosti
bylo vyhověno a  ve 12. výzvě  v rámci Operačního



Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse. 
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona č.128/2000
Sb.,§ 94, odst.2 a podle Jednacího
řádu OZ § 6 odst.2, rozšíření progra-
mu jednání  o bod  -  Smlouva o
vkladu majetku do svazku obcí -
Dohoda o narovnání  týkající se
majetkových vztahů mezi Městysem
Veverská Bítýška a Vodárenským
svazkem " Bítešsko". Tento bod bude
projednán jako bod č. 14.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje předložené V.Rozpoč-
tové opatření v roce 2009 v oblasti
příjmů
Usnesení č. 8
ZM schvaluje předložené V.Rozpoč-
tové opatření v roce 2009 v  oblasti
výdajů. 
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložené  V.Rozpoč-
tové opatření v roce 2009 v oblasti
financování.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje rozpočtové provizori-
um pro rok 2010 a bude se řídit těmi-
to pokyny:
neinvestiční výdaje budou čerpány až
do schválení rozpočtu roku 2010
maximálně do výše 1/12 rozpočtu r.
2009 měsíčně. Investiční akce budou
do schválení rozpočtu zastaveny s vý-
jimkou budování místní komunikace
Pod Horkou-II.etapa,výstavba chod-
níku ulice Tišnovská-od ulice

M.Kudeříkové po obytný dům
č.p.273,výstavba nájezdové rampy k
budově pošty, oprava chodníku na
ulici Na Bítýškách. Zastupitelstvo
městyse schvaluje proplatit výdaje
spojené s těmito akcemi. Schvaluje
proplatit výdaje spojené s vyúčto-
váním dotace-Splašková kanalizace v
ulici V Brance. Rozpočet na rok 2010
bude předložen zastupitelstvu městy-
se ke schválení nejpozději do 31.
března 2010. 
Usnesení č. 11
ZM schvaluje v souladu s § 102
odst.2 písm.a) a odst.4 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích starostovi
městyse pravomoc provádět rozpoč-
tová opatření v období od posledního
zastupitelstva konaného v roce 2009
do 31.12. 2009. Tato rozpočtová
opatření budou schválena na nejbliž-
ším zastupitelstvu městyse.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje  předložený rozpočtový
výhled na roky 2010, 2011, 2012.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje  I.Rozpočtové opatření
v roce 2009 - vyvařovna obědů,
přísp.organizace.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložené směrnice:
1.Směrnice o inventarizaci- vyvařov-
na obědů, přísp.organizace
2.Evidenci účtování a odpisování
majetku, operativní evidence -
vyvařovna obědů, přísp.organizace
Usnesení č. 15
ZM schvaluje II.Rozpočtové opatření
v roce 2009- Základní škola Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 2664 o výměře 24 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška za účelem vý-
stavby garáže pí.Bc.Dagmar Vincové,
bytem Boční 729, Veverská Bítýška za
cenu 500,--Kč/m2.
Usnesení č. 17
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku p.č. 2664 v k.ú. Veverská

Bítýška uhradí kupující vč. zaměření a
vyhotovení kupní smlouvy.
Usnesení č. 18
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 2664 o
výměře 24 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a pí.Bc. Dagmar Vincovou,
bytem Boční 729, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje prodej obecní parcely
2665 o výměře 24 m2 v k.ú. Vever-
ská Bítýška za účelem výstavby
garáže  Romanu Valešovi, bytem Na
Bítýškách 754, Veverská Bítýška za
zenu 500,--Kč/m2.
Usnesení č. 20
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku p.č. 2665 v k.ú. Veverská
Bítýška uhradí kupující vč. zaměření a
vyhotovení kupní smlouvy.
Usnesení č. 21
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 2665 o
výměře 24 m2 v k.ú. Veverská Bítýška
uzavřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a p. Valešem Romanem,
bytem Na Bílém potoce 754, Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje odpis drobného
dlouhodobého hmotného majetku
městyse dle přiloženého seznamu v
celkové výši 43 883,73,- Kč. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje nařízení městyse
č.1/2009 týkající se zimní údržby
chodníků s platností od 1.1.2010.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje odpis pohledávek za
poplatek ze psa z důvodu nedobyt-
nosti dle  zákona č. 337/1992 o
správě daní a poplatků, §66 odst.1 v
celkové výši 6950,- Kč.
ZM schvaluje odpis pohledávek týka-
jící se poplatků za pronájem
hrobového místa a  inzerce v celkové
výši  1394,50,- Kč.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje odpis drobného hmot-

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 22.12.2009
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programu Životního prostředí byla našemu městysi
řídícím orgánem schválena finanční podpora na uve-
denou akci ve výši 62,5 miliónu Kč. Co to znamená?
V průběhu letošního roku připravit a zajistit výběrová
řízení na zhotovitele stavby, zajistit tendrovou doku-
mentaci stavby, zajistit spolufinancování ze strany
městyse a to vše v souladu se zákonem a v ter-

mínech, aby mohla být stavba co nejdříve započata.
Městys čeká největší investiční akce za poslední
roky.

Josef Mifek, starosta městyse



ného majetku ve správě Vodáren-
ského svazku "Bítešsko" dle před-
loženého seznamu s vyjmutím desti-
lačního přístroje, který bude nadále
využíván pro potřeby Vodárenského
svazku "Bítešsko" a s vyjmutím
sušičky a malé pícky které budou
nabídnuty zájmovým kroužkům. Dále
schvaluje odpis dlouhodobého hmot-

ného majetku dle předloženého sez-
namu, jedná se o motorovou pilu
(pořizovací cena 13 700,- Kč)
Usnesení č. 26
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o vkladu majetku do svazku obcí -
dohodu o narovnání týkající se ma-
jetkových vztahů mezi Městysem
Veverská Bítýška a Vodárenským

svazkem " Bítešsko".
Usnesení č. 27
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o vkladu majetku do svazku
obcí - dohody o narovnání týkající se
majetkových vztahů mezi Městysem
Veverská Bítýška a Vodárenským
svazkem " Bítešsko".
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.2.2010

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2
zařazení bodu - Předložení Smlouvy o
dílo  týkající se obnovy Smírčího
kamene. Tento bod bude projednán v
bodě č. 18.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání- Směrnice Vysílání na pracov-
ní cesty, cestovní náhrady.Tento bod
bude projednán v bodě č. 19.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2009 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2009 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje VI. Rozpočtové
opatření v roce 2009 v oblasti finan-
cování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předloženou Směrnici
Městyse Veverská Bítýška 1/2010
Směrnice pro časové rozlišování.
Usnesení č.12
ZM schvaluje předloženou Směrnici
Městyse Veverská Bítýška 2/2010
Podrozvaha a evidence pro zpraco-

vání přílohy účetní uzávěrky.
Usnesení č.13
ZM schvaluje předloženou Směrnici
Městyse Veverská Bítýška č. 3/2010
Opravné prostředky k pohledávkám.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje  II.Rozpočtové opatření
v roce 2009 - Vyvařovna obědů,
příspěvková organizace.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje předložený výsledek
hospodaření v roce 2009 příspěvkové
organizaci Vyvařovna obědů a
ponechává hospodářský výsledek ve
výši 150 015,15,- Kč na účtu Výva-
řovny obědů, příspěvkové organizaci
ve složce rezervní fond.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje předloženou Směrnici
1/2010 Směrnici pro časové rozli-
šování - Vyvařovna obědů, příspěv-
ková organizace.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje předložené čerpání
rozpočtu příspěvkové organizace
Vyvařovna obědů a čerpání rozpočtu
FKSP v roce 2009. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31.12.2010 a celková část-
ka činí 146 650,- Kč.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje počet správních
zaměstnanců úřadu Městyse Veverská
Bítýška: 
- 6 pracovníků úřadu městyse
- 3 pracovníci stavebního úřadu měs-
tyse
- 3 pracovníci knihovny městyse
Počet zaměstnanců pracovní čety
zůstává dle usnesení ze dne
3.12.2003.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje ponechání hospo-
dářského výsledku za rok 2009 na
účtu MŠ Veverská Bítýška. Celková
částka 57 090,- Kč bude rozdělena
následovně:

- do fondu rezerv  45 672,- Kč 
- do fondu odměn 11 418,- Kč 
Z částky 45 672,- Kč bude hrazeno
zakoupení sítí do oken proti hmyzu
a žaluzie. 
Usnesení č. 21
ZM neschvaluje navýšení počtu členů
zastupitelů pro další volební období
(2010-2014) na 15 členů.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje navýšení počtu členů
zastupitelů pro další volební období
(2010-2014) na 11 členů.
Usnesení č. 23
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 2424/1 v k.ú.
Veverská Bítýška, a to z důvodu budo-
vání IS. Uvedený pozemek se nachází
na hranici budoucí výstavby plynovo-
du. O možnosti prodeje části obec-
ního pozemku p.č. 2525/11 bude jed-
náno v měsíci březnu.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje obecně závaznou vyh-
lášku č. 1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje ponechání hospodář-
ského výsledku za rok 2009 na účtu
ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2010.
Celková částka 3 741,49,- Kč bude
rozdělena následovně:
- 80% do fondu odměn  = 2 993,19,-
Kč 
- 20% do fondu  rezerv =    748,30,-
Kč 
Usnesení č. 26
ZM schvaluje předložené III.Rozpoč-
tové opatření v roce 2009 -ZŠ Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje předložené vyřazovací
protokoly pomůcek ZŠ Veverská
Bítýška. Jedná se o věci opotřebené,
zastaralé a již nefunkční.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje přijetí finančního daru
od pí. Ivy Šarbortové, Mutěnická 2,
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Brno ve výši 2 400,- Kč na financo-
vání vědy, vzdělání, výzkumných a
vývojových účelů, kultury, školství,
na podporu a ochranu mládeže, účely
tělovýchovné a sportovní.
Usnesení č. 29
ZM schvaluje odpis drobného dlou-
hodobého hmotného majetku mě-
styse dle přiloženého seznamu v
celkové výši 25 607,902,- Kč. 
Usnesení č. 30
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
dílo "Obnova Smírčího kamene ve
Veverské Bítýšce" mezi zhotovitelem
MARSTON-CZ s.r.o., Hvězdárenská
2, Brno a objednatelem Městysem
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo "Obnova Smírčího
kamene ve Veverské Bítýšce" mezi
zhotovitelem MARSTON-CZ s.r.o.,
Hvězdárenská 2, Brno a objed-
natelem Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje předloženou směrnici
městyse Veverská Bítýška - Vysílání

na pracovní cesty, cestovní náhrady.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 ,
zařazení a projednání bodu na pro-
gram dnešního jednání - Pronájem
prostor po bývalé pobočce ČS na ulici
9.května, Veverská Bítýška 
Usnesení č. 34
ZM schvaluje pronájem komerčních
prostor po bývalé pobočce ČS v
budově ZUŠ na ulici 9. května  č.p.
315, Veverská Bítýška za cenu 10
000,- Kč/měsíc + náklady na veškeré
energie s tím spojené.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 ,
zařazení a projednání bodu na pro-
gram dnešního jednání - Náhrada za
demolici prádelny
Usnesení č. 36
ZM schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.č. 1323/1 jako náhradu za
demolici prádelny Oldřichu Helánovi

a Renatě Dobešové, bytem Masaryko-
vo náměstí 571, Veverská Bítýška, a
to včetně budovy občanské vybave-
nosti stojící na pozemku p.č. 1323/1,
za cenu 1,- Kč. Záměr prodeje bude
zveřejněn na úřední desce a následně
projednán na nejbližším jednání ZM.
Výše stanovené ceny je taková,
jelikož se jedná o majetkoprávní
vypořádání za demolici prádelny. 
Usnesení č. 37
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 ,  pro-
jednání bodu na program dnešního
jednání - Projednání smlouvy č.
BVEVET mezi Městysem Veverská
Bítýška  a ERICSSON spol. s r.o., se
sídlem U Michelské školy 398, Praha
4.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje vypovězení stávající
smlouvy č. BVEVET, dle čl.4  mezi
Městysem Veverská Bítýška a ERIC-
SSON spol. s r.o., se sídlem U Michel-
ské školy 398, Praha 4 a předložení
smlouvy nové.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 23.3.2010

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webo-
vých stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání - Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu "V.Bítýška, Ehrmannova,
DPNN Hájek". Tento bod bude pro-
jednán jako bod č. 16
Usnesení č. 3
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2 ,
zařazení bodu na program dnešního
jednání- Smlouva o budoucím zřízení
věcného břemene č. PM0010700/
2009-ZDMaj/Mra, a to z důvodu vy-
budování nového vodárenského obje-
ktu s úpravnou pitné vody, posilující
zdroj pitné vody. Tento bod bude pro-
jednán v bodě č. 17.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje dle zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program dnešního
jednání- Souhlas majitele nemovitosti

s provedením technického zhodno-
cení nájemcem Českou poštou, s.p. 
Tento bod bude projednán v bodě č.
18
Usnesení č. 5
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2010
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2010
v oblasti výdajů se změnou : § 6409
rezerva- snížit o částku -5000,- Kč a
schvaluje povýšit § 6409  o příspěvek
Občanskému sdružení ADRA ve výši
+ 5 000,- Kč.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2010
v oblasti výdajů se změnou : § 6409

rezerva - snížit o částku -8000,- Kč a
schvaluje  povýšit § 6409 o příspěvek
Českému zahrádkářskému svazu, zá-
kladní organizaci Veverská Bítýška  ve
výši + 8 000,- Kč.
Usnesení č.12
ZM neschvaluje přidělení finanční
částky Občanskému sdružení rodiče a
děti, Chudčice z důvodu pozdního
podání žádosti. Žádost bude projed-
nána ve  FV a poté předložena ke
schválení  zastupitelstvu městyse.
Usnesení č. 13
ZM neschvaluje navýšení finanční
dotace z rozpočtu městyse CVC Ve-
verka na 30 000,- Kč.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje předložený rozpočet
městyse Veverská Bítýška na rok 2010
v oblasti financování.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. poskytnutí dotací,
peněžitých příspěvků a věcných darů
dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té
výši a těm fyzickým a právnickým
osobám jaké jsou uvedené v tab-
ulkové části schváleného rozpočtu na
rok 2010.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje provedení výměn oken
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na budově MŠ, ulice Pavla Perky fir-
mou OKNOSERVIS.
ZM schvaluje provedení výměn oken
v sále KD , ulice Pavla Perky firmou
OKNOSERVIS.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje výstavbu dětského
hřiště na parcele č. 1291/1 v k.ú. Vev-
erská Bítýška.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předložený aktualizo-
vaný povodňový plán Městyse Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM souhlasí:
a) s účastí městyse Veverská Bítýška
ve výzvě IOP č. 06 "Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích"
b) s provozováním spisové služby
městyse Veverská Bítýška v hosto-
vaném režimu na technologickém
centru obce s rozšířenou působností
Kuřim, (stávající provozovaný typ
informačního systému z hlediska
kompatibility se spisovou službou je
Systém KEO).
Usnesení č.20
ZM bere na vědomí předloženou vý-
pověď z nájemní smlouvy ze dne
26.3.1997 pí Zdenkou Kratochví-
lovou v budově č.p. 555. Provozovna
zboží bude provozována pouze p.
Lubomírem Kratochvílou. S panem
Kratochvílou bude uzavřen dodatek
ke smlouvě.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor p.č. 326/1 o výměře
cca 50 m2 na ulici 9.května 319 (pros-
tor po bývalé pobočce ČS) za cenu
7000,- Kč/měs. + energie.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1323/1 o výměře 135
m2 v k.ú. Veverská Bítýška a budovy
občanské vybavenosti stojící bez čísla
popisného a evidenčního na parcele
č. 1323/1 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 1,- Kč. Výše uvedené se prodává
za cenu 1,- Kč, jelikož se jedná o
majetkoprávní vypořádání za demoli-
ci prádelny.
Usnesení č. 23
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na prodej obecního pozem-
ku p.č. 1323/1 o výměře 135 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška a budovy
občanské vybavenosti stojící bez čísla
popisného a evidenčního na parcele
č. 1323/1 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 1,- Kč.

Usnesení č. 24
ZM schvaluje uhrazení veškerých
poplatků spojených s prodejem
pozemku p.č. 1323/1 a budovy
občanské vybavenosti Městysem Ve-
verská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 538/1 díl a, o výměře
15 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu
200,- Kč/m2.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 538/1  díl a
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 27
Veškeré poplatky spojené s prodejem
pozemku p.č. 538/1 díl a, vč.
zaměření a vypracování smlouvy
uhradí kupující.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje na základě zákona č.
183/2006 Sb. a novely zákona č.
191/2008, §188 a , odst.1, písm c a
odstavec 2 možnost umístění stavby
RD na parcele č. 1964/1 a p.č. 1965/2
v ulici M.Kudeříkové s příjezdem z
ulice M.Kudeříkové z asfaltové cesty.
Uvedený záměr výstavby bude reali-
zován v linii současné zástavby. ZM
upozorňuje na skutečnost, že uve-
dené parcely se nacházejí v záto-
povém území řeky Svratky a výše uve-
dené pozemky mohou být ohroženy
dešťovými (přívalovými) vodami z
přilehlého kopce Horka.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu vypracovat
plánovací smlouvu na základě vy-
hlášky č. 200/2006 Sb. týkající se
možnosti zřízení přístupové cesty ke
stavbě RD. ZM pověřuje starostu
vypracovat návrh smlouvy o souhlasu
s umístěním a realizací stavby přís-
tupové cesty na pozemku p.č.
2582/23 a 1856, v k.ú. Veverská
Bítýška ve vlastnictví Městyse Vever-
ská Bítýška. ZM pověřuje starostu
městyse vypracováním návrhu smlou-
vy o zřízení věcného břemene práva,
chůze a jízdy na pozemek p.č.
2582/23 a 1856.
Usnesení č. 30
ZM neschválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 607/3 o
výměře po zaměření cca 50 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200,-
Kč/m2.
Usnesení č. 31
ZM neschválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 607/3 o
výměře po zaměření cca 50 m2 v k.ú.

Veverská Bítýška za cenu 300,-
Kč/m2.
Usnesení č. 32
ZM schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 607/3 o
výměře po zaměření cca 50 m2 v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 500,-
Kč/m2.
Usnesení č. 33
ZM neschvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku p.č 794/1 o vý-
měře cca 22 m2 v k.ú. Veverská Bítýš-
ka. Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o komunikaci, není vhodné
tento pozemek prodávat.
Usnesení č. 34
ZM schvaluje záměr pronájmu cca
2/3 pozemku p.č. 1502 v k.ú. Vever-
ská Bítýška za přečerpávací stanicí
směrem k ulici Nádražní za cenu
100,- Kč/ rok + údržbu uvedené části
pozemku. Omezení pronájmu : na
uvedeném  pozemku  je zbudována
dešťová kanalizace DN 400. Je třeba
dodržet veškeré prostorové a ochran-
né normy.
Usnesení č. 35
ZM schvaluje předložený odpisový
plán Základní školy Veverská Bítýška
Usnesení č. 36
ZM schvaluje předloženou smlouvu
č. E.ON: 4409-030/001/NM/YPM o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na stavbu " V.Bítýška,
Ehrmannova, DPNN Hájek" mezi
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budě-
jovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 37
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem smlouvy č. E.ON: 4409-
030/001/NM/YPM o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu " V.Bítýška, Ehrmannova,
DPNN Hájek" mezi E.ON Distribuce,
a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice a Městysem Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 38
ZM schvaluje předloženou smlouvu o
budoucím zřízení věcného břemene
č. PM0010700/2009-ZDMaj/Mra, a to
z důvodu vybudování nového vodá-
renského objektu s úpravnou pitné
vody, posilující zdroj pitné vody mezi
Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dře-
vařská 11, Brno a Městysem Ve-ver-
ská Bítýška.
Usnesení č. 39
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem předložené smlouvy o bu-
doucím zřízení věcného břemene č.
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PM0010700/2009-ZDMaj/Mra, a to z
důvodu vybudování nového vodáren-
ského objektu s úpravnou pitné vody,
posilující zdroj pitné vody mezi
Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dře-
vařská 11, Brno a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 40
ZM schvaluje souhlas majitele nemo-

vitosti s provedením technického
zhodnocení nájemcem mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a Českou poš-
tou, s.p., Politických vězňů 909/4,
Praha.
Usnesení č. 41
ZM pověřuje starostu podpisem souh-
lasu s provedením technického zhod-
nocení nájemcem mezi Městysem

Veverská Bítýška a Českou poštou,
s.p., Politických vězňů 909/4, Praha.
ZM souhlasí s odstraněním nevzhled-
ných, oschlých bříz u kostela z důvo-
du bezpečnosti. Dočasné úpravy
budou provedeny dle studie č. 2 kte-
rou vypracovala  Ing.Krnáčová. 

NAŠE NÁMĚSTÍ

Přinášíme fotografii pár dnů starou, ale již his-
torickou. V dubnu 2010 bylo pokáceno 7 bříz, které
rostly před kostelem sv. Jakuba. Důvody kácení bříz
vysvětluje starosta městyse ve "Slově starosty". Nás
zajímalo, jak dlouho břízy před kostelem rostly.

Dle pamětníků byl na místě před kostelem
společný hrob, kde byli pochováni za II. světové
války padlí ruští vojáci. Asi v roce 1946 byly hroby
exhumovány a na místě vysázeny břízy. Pokud ně-
kdo z občanů zná podrobnější informace, či upřes-
nění dat, prosíme, ozvěte se redakci Zpravodaje.
Děkujeme.

ŠKOLA V ROCE 2011 OSLAVÍ 100 LET

16.září 2011 uplyne 100 let od okamžiku, kdy na náměstí ve Veverské Bítýšce byla slavnos-
tně otevřena školní budova

V dobových dokumentech se píše:
Stojíme před prahem nové, právě dohotovené školní budovy, která na místě shořelé radnice postavena
byla. Budova je dvoupatrová, vížkou opatřená, se dvěma vchody a dvěma dvory.
Hlavní portál ozdoben jest znakem městečka Veverské Bytýšky……..

Obracíme se na všechny pamětníky, někdejší absolventy, učitele a celou veřejnost s výzvou.
Podělte se s námi o své prožitky, osobní zkušenosti, smutné i veselé příběhy ze školních lavic ve Veverské
Bítýšce.
Přivítáme i Vaše osobní dokumenty ( stará vysvědčení, žákovské knížky, sešity,….), které okopírujeme a dle
Vašeho přání i zveřejníme (do 31.10.2010).

 



Matriční statistika roku 2009.

Městys Veverská Bítýška měl k 31.12.2009  - 2.997 obyvatel.

V roce 2009 se narodilo 46 dětí.  Sňatek uzavřelo 25 našich občanů. 
Zemřelo 28 spoluobčanů.

Žádáme občany o spolupráci. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2010 proběhnou dvoje volby a
následující rok 2011 bude probíhat celostátní sčítání, žádáme občany, aby řádně označili své

rodinné domy čísly popisnými. Rekreační objekty a garáže čísly evidenčními.
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Příspěvky je možné odesílat poštou, elektronicky či předávat osobně na uvedenou adresu:

Základní škola, Veverská Bítýška,okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Městečku 51, 
664 71 Veverská Bítýška. 

tel.,fax: 549 420 158, e-mail: zs.vb@volny.cz, www.zs.veverskabityska.indos.cz

Program oslav bude zveřejněn.

ředitelství školy

INFORMACE Z RADNICE

SETKÁNÍ AMATÉRSKÝCH DIVADEL “NA PRKNECH”

Divadlo PRKNO zve na 13-tý ročník Setkání amatérských divadel NA PRKNECH. Letos areál Kulturního
domu ve Veverské Bítýšce ožije o víkendu 4.- 6. června. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru největšího festi-
valu amatérských divadel na jižní Moravě!

Jako host letos přijede profesionální Divadelní spolek Kašpar z Prahy a přiveze komedii "Smíšené
dvouhry"- úsměvné aktovky o cestě na svatební noc, pro čaj a na hřbitov. V hlavních rolích Jakub Špalek a
Eva Elsnerová. 

Zajímavé představení pro jednoho herce, který si zahraje téměř 30 postav, předvede divadlo Soliteater
z Prahy. "Sám svojí ženou" je skutečný životní příběh nejznámějšího berlínského transvestity Lothara Ber-
felde, který jako Charlotte von Mahlsdorf dokázal v ženských šatech přežít represe totalitních režimů a vyšla-
pat si cestičku nacismem a komunismem. Drama je oceněné Pulitzerovou cenou 2004 a označováno jako
nejlepší amatérská činoherní inscenace roku 2009.

V sobotním i nedělním odpoledni program zpříjemní pohádky pro nejmenší diváky.
Slavnostní nedělní vyhlášení výsledků bude letos pojato velkolepě - koncertem kytarového orchestru. Více

o programu najdete na www.prkno.net

Vstupné na všechna představení amatérských souborů je dobrovolné!
Srdečně vás zvou a těší se na vás pořadatelé z divadla PRKNO (letos už 15-ti letého).

ZDROJ NEJČERSTVĚJŠÍCH INFORMACÍ 
oficiální www stránky městyse Veverská Bítýška

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

http://www.obecveverskabityska.cz
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INZERCE

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36,
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

635 00  Brno - Bystrc
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Nabízí své služby občanům a firmám vozidlem AVIA-
A31 kontejner

- dovoz: písku,štěrku,betonu, paliva…               
- odvoz: stavební suti, zeminy…

Dovezeme a přepravíme ostatní materiály dle vašich
požadavků

Pavla Perky 588, Veverská Bítýška, 
tel: 604 511 622

Autodoprava Marek
Bešter

Martina Schystalová

SJEDNÁNÍ SMLOUVY 
U VÁS DOMA

V INOTÉKA
Kvalitní sudová vína

Portugal modrý

Chardonnay

Po

Pá

RED STUDIO

Vám nabízí tyto služby:
- kosmetika - kadeřnictví - manikúra - pedikúra

- masáže - denní i večerní líčení
Pavlína Trtílková - 605 278 931
Tereza Hrbáčková - 774 515 871

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Veverská Bítýška,
9.května 320



INZERUJTE VEINZERUJTE VE ZPRAZPRAVVODODAJIAJI MĚSTYSE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA!MĚSTYSE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy za cenu 2,- Kč / cm2 !!

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v červenci 2010 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 

664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 �� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz
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