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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás v nastávajícím čase prázdnin

a dovolených pozdravil a úvod tohoto čísla zpravo-
daje začal trochu netradičně – symboly naší obce.

ZNAK A VLAJKA OBCE.
Podle platného znění zákona o obcích mohou mít

obce znak a vlajku obce. Předseda Poslanecké sně-
movny může obci, která nemá znak nebo vlajku
obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit.
Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost
obce také změnit znak nebo vlajku obce. Zastupitel-
stvo naší obce se rozhodlo nechat vypracovat návrh
znaku a vlajky pro naší obec. Byl osloven Mgr. Jan
Tejkal z heraldické tvorby, který vypracoval návrh
znaku a osm variant vlajky. Tyto návrhy byly zveřej-
něny na internetových stránkách obce, kde občané
sami mohli projevit svůj názor na konečnou podobu
symbolů naší obce. Dne 29. února se zastupitelstvo
obce přiklonilo k názoru občanů a schválilo koneč-
nou variantu znaku a vlajky. Poté byla zaslána žádost
do podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky o potvrzení
historického znaku obce a schválení návrhu vlajky
obce a doporučení Předsedovi Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky znak a vlajku
udělit. Dne 5.března 2008  sněmovní podvýbor pro
heraldiku schválil znak a vlajku naší obci a dne 13.
května zástupci obce slavnostně převzali z rukou
předsedy poslanecké sněmovny v prostorách sně-
movny vlajku naší obce. Naše obec tedy v součas-
nosti disponuje sněmovním heraldickým a vexilolog-
ickým podvýborem potvrzeným historickým znakem
obce a stejným podvýborem doporučenou a předse-

dou sněmovny udělenou vlajkou obce, která z his-
torického znaku obce vychází. Podrobněji o symbo-
lech obce uvnitř zpravodaje.

A nyní několik informací z obce: 
v měsíci dubnu byla dostavěna a dokončena ve

spolupráci s firmou pana Jiřího Sokola chybějící zeď
oplocení na místním hřbitově v prostoru za smuteční
síní. Byl vybudován a prodloužen vodovodní řád
v ulici Pod horkou na p.č.1675/1. Dne 27. června
proběhlo kolaudační řízení na splaškovou kanalizaci
a vodovodní řád v této lokalitě. Do sběrného dvora
byly zakoupeny velkoobjemové kontejnery na zpět-
ný sběr elektrozařízení, do kterého se naše obec
začlenila. Zde bych upozornit, že pokud nechceme
elektroodpad ukládat na skládky, je nezbytně nutné
toto elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře
kompletní (televizory, výpočetní techniku, chlad-
ničky a jiná zařízení nerozebírat). V měsíci květnu
byl předán obci vypracovaný projekt na stavbu chod-
níku v ulici Tišnovská a nyní je zažádáno o vydání
územního rozhodnutí na tuto stavbu. 

Možná jste si mnozí stačili všimnout,  že proběh-
la celková generální oprava střechy na budově obec-
ního úřadu. Stará střešní krytina již nevyhovovala
a po vydatných srážkách do budovy na několika
místech zatékalo, dále uvolněné střešní tašky
ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích občanů.
Z těchto důvodů  byla provedena montáž krycí folie
a impregnovaných střešních latí, byla položena
střešní krytina Tondach včetně doplňků.Byla prove-
dena celková montáž nového okapového systému



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 – Statut
městys na program dnešního jednání.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 10 (příloha č. 4)
Usnesení č. 3
ZO schvaluje zařazení bodu - Posou-
zení technického stavu kulturního
domu na program dnešního jednání.
Tento bod bude projednán jako bod
č.11.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zařazení bodu - Rozší-
ření technického vybavení pracoviště
OÚ týkající se výpočetní techniky
včetně softwarového vybavení pro
starostu a místostarostu obce. 
Tento bod bude sloučen do bodu č.3
- rozpočet obce.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje zařazení bodu -
Zajištění optimálního obhospo-
dařování pozemku a polností v rámci
katastru obce z důvodu zachování
bezpečnosti nemovitostí a minimali-
zování devastace krajiny a vybu-
dování infrastruktury a ochrany život-
ního prostředí. Tento bod bude pro-
jednán jako bod č. 12.
Usnesení č.6
ZO schvaluje zařazení bodu - Změna
výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce. Tento bod bude
projednán jako bod č. 13

Usnesení č.7
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Novotného.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Brychtu.
Usnesení č. 10 
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Kolstrunka.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2008 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č.13
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2008 v oblasti financování.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje rozpočet sociálního
fondu na rok 2008 v oblasti příjmů
a výdajů
Usnesení č. 15
ZO schvaluje rozpočtový výhled na
roky 2009, 2010, 2011 v oblasti
příjmů,výdajů a financování
Usnesení č. 16
ZO schvaluje, čerpací jímku pro
dešťovou kanalizaci v ulici Pod Hor-
kou dodá fy ASIO SPOL.s.r.o., se
sídlem Tuřanka 1, Brno.
Usnesení č. 17
ZO na základě předložené  nabídky
schvaluje provedení zkušebního vrtu
na získání posilujícího zdroje pitné

vody. Vrt provede  GEOSERVIS REAL
SERVIS, s.r.o. 
Usnesení č. 18
ZO schvaluje výzvu k podání nabídky
na zakázku Obce Veverská Bítýška –
Intenzifikace ČOV a části kanalizace
v Obci Veverská Bítýška s tím, že
budou do smlouvy zapracovány
následující úpravy:
-v bodě č.1 
Doplněno - tak, aby byly v konečném
počtu minimalizovány provozní nák-
lady díla na zatížení kalů v aktivaci
tak, že nesmí překročit hodnotu 0,05
kg BSK5/ den při pracovní koncentral-
izaci kalů v aktivaci maximálně 3,5 kg
na m3.
-v bodě č.3
Doplněno - čistírna bude dimenzová-

na na 6000 ekvivalentních obyvatel
Zároveň budou upravena data:
- datum výzvy 18.3.2008 bude změ-

něno na 31.3.2008
- prohlídka objektu z 28.3.a 4.4.2008

na 17.4. a 24.4.2008
- doručení nabídek z 18.4.2008 na

6.5. 2008 do 12.00 hodin
- otvírání obálek z 18.4.2008 na

6.5.2008 v 15.00 hodin
Usnesení č. 19
ZO pověřuje starostu obce ses-
tavením výběrové komise  pro
otevírání doručených obálek na
výzvu Intenzifikace ČOV v počtu 7
lidí včetně p.Folera.
Usnesení č. 20
ZO schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 2/2008, kterou se mění

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 28.3.2008
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a instalováno nové hromosvodní vedení. Odstranění
původní krytiny a střešních latí provedla pracovní
skupina obce. Byly provedeny nátěry plechové kry-
tiny nad obřadní síní a kancelářemi v zadním traktu
budovy.

Počátkem měsíce června zastupitelstvo obce vy-
bralo a schválilo firmu VEGA spol.v.o.s. za účelem
vypracování projektové dokumentace pro územní
a stavební povolení na rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod.Čistírna odpadních vod byla původně vybu-
dována jako průmyslová čistírna odpadních vod pro
podnik RICO, který byl producentem výrobků z čisté
buničiny. Stav, řešení i funkce čistírny odpadních
vod odpovídají době výstavby a původnímu účelu
čistírny odpadních vod. Současný proces čištění je
značně energeticky náročný a nelze ho prakticky
vůbec regulovat. Přes provozní výsledky, které čistír-
na vykazuje se jedná o zastaralé technologie, které je
nutné nahradit technologií moderní, aby byla zajiště-

na kvalita provozu čistírny odpadních vod na několik
dalších desítek let.Současně byl proveden zkušební
vrt na posílení zdroje pitné vody. Dne 10. června
2008 byl odebrán zkušební vzorek podzemní vody
a zahájeny čerpací zkoušky. Budoucí  rozvoj naší
obce bude záležet především na zajištění zdroje
pitné vody a  na kvalitním provozu  čištění  odpad-
ních vod.  

Byla započata oprava chodníku, propojka ulice
Tišnovská a Boční, kde bude položena zámková
dlažba. Bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí
na stavbu komunikace „obytná zóna v ulici Pod
Horkou“ a nyní bude zažádáno o vydání stavebního
povolení.

Pokračuje se na tvorbě územního plánu pro naší
obec.

Přeji Vám klidné prožití prázdninových dní.
Josef Mifek, starosta obce



a doplňuje vyhláška č. 1/2008 o míst-
ních poplatcích s tím, že se doplní
v čl.34 odst.2 „a místních nestátních
neziskových organizací“
Usnesení č. 21
ZO neschválilo zvýšení ceny za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
z 200,- Kč/os/ rok na 330,- Kč/os/ rok.
Sazba poplatku vychází ze skuteč-
ných nákladů na vyprodukovaný
odpad
Usnesení č. 22
ZO neschválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2008 o místním
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů
Usnesení č. 23
Na základě jednacího řádu § 9, odst.5
schvaluje ZO obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje, že opravu střechy na

OÚ provede Ing.Jaroslav Modl, Nová
315, Zbraslav.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje uzavření nájemní
smlouvy za účelem přístupu a příjez-
du do ulice U Hřiště přes pozemek
p.č. 199/6 o výměře 54 m2 mezi Obcí
Veverská Bítýška a Janem Juranem,
bytem U Hřiště 662, Veverská Bítýška
za cenu 1000,- Kč/měsíc. 
Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 7.5.2008.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje odpis dlouhodobého
majetku Vodárenského svazku „Bí-
tešsko“ vloženého bezplatně z majet-
ku Obce Veverská Bítýška. Jedná se o
plně nefunkční dieselcentrálu STACI-
ONARN v pořizovací hodnotě 108
025,- Kč.
Usnesení č. 27
ZO si podle §84, odst.4 zákona
128/2000 Sb., vyhrazuje pravomoc
rozhodnout o žádosti statutu městys.
Usnesení č. 28
ZO schvaluje zaslání žádosti o
udělení statutu městys předsedovi
Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republiky Ing.Miloslavu Vlčko-
vi, kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, Sně-
movní 4, 118 26 Praha 1- Malá
Strana.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce Josefa Mifka rozesláním žádosti
o obnovení statutu městys.
Usnesení č. 30
ZO pověřuje starostu obce k jednání
s problémem uživateli  pozemků,
kteří ohrožují při přívalových deštích
okolní nemovitosti.
Usnesení č. 31
ZO schvaluje dle nařízení vlády č.
79/2008 Sb., přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., změny ve výši
odměn pro neuvolněné členy zastupi-
telstva obce:
- neuvolněný předseda výboru částka

1240,- Kč/ měs.
- neuvolněný člen výboru, nebo

zvl.orgánu částka 1010,- Kč/měs
s platností od 1.4.2008
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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 -
I.Rozpočtové opatření v roce 2008 na
program dnešního jednání. Tento bod
bude projednán jako bod č. 22
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zařazení bodu - Vý-
stupy z jednání VÚP v měsíci dubnu
a květnu 2008 a postoj VÚP k nové-
mu vymezení zastavěného území.
Tento bod bude projednán jako bod
č. 23.
Usnesení č.5
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Reimera.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje VII. Rozpočtové opa-

tření v roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č.10
ZO schvaluje VII. Rozpočtové opa-
tření v roce 2007 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje VII. Rozpočtové opa-
tření v roce 2007 v oblasti financov-
ání.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opa-
tření v roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č.13
ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opa-
tření v roce 2007 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje VIII. Rozpočtové opa-
tření v roce 2007 v oblasti financov-
ání.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje VIII.rozpočtové opa-
tření - SF v roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje VIII.rozpočtové opatře-
ní - SF v roce 2007 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje VIII.rozpočtové opatře-
ní - SF v roce 2007 v oblasti financo-
vání.
Usnesení č. 18
ZO schvaluje  rozpočtový výhled na

r.2009 - 2011, včetně dopadů dlouho-
dobých závazků po celou dobu jejich
trvání.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2007 s výhradou,  včetně při-
jatých opatření k nápravě nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospo-
daření obce Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZO bere na vědomí předložený
rozpočet MŠ Pavla Perky na rok 2008.
Usnesení č. 21
ZO bere na vědomí předložený
rozpočet ZŠ na rok 2008.
Usnesení č. 22
ZO schvaluje předložený vyřazovací
protokol ZŠ.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje předložený odpisový
plán ZŠ pro rok 2008.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje na základě hodnotící
komise a vyhodnocení nabídek ze
dne 19.5.2008 firmu, VEGA spol
v.o.s. se sídlem Jiráskova 12, 602 00
Brno, za účelem vypracování projek-
tové dokumentace pro právoplatné
územní rozhodnutí  v ceně 590 000
Kč bez DPH a právoplatné projektové

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 5.6.2008



4

dokumentace pro stavební řízení
v ceně 950 000,- Kč bez DPH na
zakázku obce „Intenzifikace ČOV-
Veverská Bítýška“. Celková cena činí
1 832 600,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje v případě, že nedojde
k dohodě mezi Obcí Veverská Bítýška
fy VEGA spol v.o.s., za účelem vypra-
cování projektové dokumentace
intenzifikace ČOV,  bude se postupo-
vat a jednat s fy v pořadí následujícím:
- SMV s.r.o.,
- Ing.Jaroslav Rakušan
- DUIS, s.r.o.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu č.4407-362/001 mezi
Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, s.r.o. se sídlem F.A.Gerst-
nera 2151/6, České Budějovice. Jedná
se realizaci přípojky pro stavbu „Vev-
erská Bítýška, DPNN, Gric“
Usnesení č. 27
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu č.4407-
362/001 mezi Obcí Veverská Bítýška
a E.ON Česká republika, s.r.o. se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se o realizaci
přípojky pro stavbu „Veverská Bítýš-
ka, DPNN, Gric“
Usnesení č. 28
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu č.2405-015/001/08
mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON
Česká republika, s.r.o. se sídlem
F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice. Jedná se o realizaci
přípojky pro stavbu „Veverská Bítýš-
ka, Na Městečku- rekonstrukce NN a
DP –I.etapa“
Usnesení č. 29
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu č.2405-
015/001/08 mezi Obcí Veverská
Bítýška a E.ON Česká republika, s.r.o.
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice. Jedná se o real-
izaci přípojky pro stavbu „Veverská
Bítýška, Na Městečku- rekonstrukce
NN a DP –I.etapa“
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška
příslušné podle § 6 odst. 6. písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o  územním
plánování  a stavebním  řádu (dále je
„stavební zákon“ ), za použití   § 171

a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád., v platném znění
(dále jen“správní řád“) schvaluje a
vydává opatření obecné povahy -
vymezení zastavěného území obce
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 31
Zastupitelstvo obce Veverská Bítýška
bere na vědomí, že při projednávání
vymezení zastavěného území obce
Veverská Bítýška nebyly ve stanovené
lhůtě uplatněny  žádné námitky ve
smyslu § 58 odst. 2  a  § 60 odst. 1
stavebního zákona.
Rozhodnutí o námitkách ve smyslu §
172 odst. 5 správního řádu se proto
nevydává.   
Usnesení č. 32
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
výpůjčce na stavbu přestupní
zastávky, nacházející se na části
pozemku p.č. 436/1 v k.ú.Veverská
Bítýška.Smlouva se uzavírá mezi Jiho-
moravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a Obcí
Veverskou Bítýškou.
Usnesení č. 33
ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy smlouvu o výpůjčce na
stavbu přestupní zastávky, nacháze-
jící se na části pozemku p.č. 436/1
v k.ú.Veverská Bítýška.Smlouva se
uzavírá mezi Jihomoravským krajem
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5,
Brno a Obcí Veverskou Bítýškou.
Usnesení č. 34
ZO schvaluje
- nově vznikající ulici Pod Horkou -
výstavba 8 rodinných domů(Mittag)
v bývalých  zahradách a název ulice
„ V Zahradách“

-  nově vznikající ulici Pod Horkou
(p.č. 1675/1) a název ulice „ Okřínek“
-  nově vznikající ulici ke Stafisu a ná-
zev ulice „Krátká“
Usnesení č. 35
ZO schvaluje vypracování projektové
dokumentace pro přechod pro chod-
ce na náměstí Na Městečku v prostoru
před OÚ a v ulici Dlouhá , v prostoru
před smuteční síní.
Projektovou dokumentaci vypracuje
Ing. Milan Zezula, projektová
kancelář dopravních staveb, Jiráskova
12, Brno 602 00.
Usnesení č. 36
ZO schvaluje člena školské rady za
obec starostu obce Josefa Mifka od
1.9.2008
Usnesení č. 37
ZO schvaluje smlouvu  o výpomoci
při zdolávání požáru a dalších živel-

ných událostí sdružení jednotky
požární ochrany mezi Obcí Veverská
Bítýška a Obcí Hvozdec.
Usnesení č. 38
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o výpomoci při zdolávání
požáru a dalších živelných událostí
sdružení jednotky požární ochrany
mezi Obcí Veverská Bítýška a Obcí
Hvozdec
Usnesení č. 39
ZO neschválilo prodej obecního
pozemku p.č. 1688/2.
Usnesení č.40
ZO schvaluje záměr  směny obecního
pozemku p.č. 85/3 o výměře cca 222
m2 a část pozemku p.č. 110/4 o
výměře cca 24 m2 za p.č. 618/2 o
výměře 241 m2, mezi manželi Stra-
choňovými, bytem Pavla Perky č.588,
Veverská Bítýška a Obcí Veverská
Bítýška. Zaměření pozemků včetně
poplatků spojených se směnou bude
hrazeno id.1/2 Obcí Veverskou
Bítýškou a manželi Strachoňovými,
bytem Pavla Perky, Veverská Bítýška.
Uvedený záměr bude vyvěšen na
úřední desce a poté bude předložen
na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
Usnesení č. 41
ZO schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 2552/1 o výměře 354 m2 v areálu
ČOV od pí.Josefy Leicmanové, bytem
Dlouhá 17, Veverská Bítýška do vlast-
nictví Obce Veverská Bítýška za cenu
100,- Kč/m2. Kupní smlouvu na uve-
dený pozemek nechá vypracovat a
uhradí včetně poplatků spojených
s prodejem Obec Veverská Bítýška.
Usnesení č. 42
ZO pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy na pozemek p.č.
2552/1 o výměře 354 m2 mezi Obcí
Veverská Bítýška a pí.Josefou Leic-
manovou  bytem Dlouhá 17, Vever-
ská Bítýška. 
Usnesení č. 43
ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č 756/2 o výměře 126 m2.
Usnesení č. 44
ZO neschvaluje podnájem části
pozemku p.č. 436/1 o výměře 4,14
m2.
Usnesení č. 45
ZO schvaluje I.Rozpočtové opatření
v roce 2008 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 46
ZO bere na vědomí  a ztotožňuje se
s postojem  VÚP k novému vymezení
zastavěného území.   
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Usnesení č. 47
ZO neschválilo žádost p.Mariana Kre-
jčiříka, bytem Teyschlova 28, Brno
týkající se výstavby komunikace
s uvedenými návrhy řešení za účelem
příjezdu k parcele č. 1854/2.
Usnesení č. 48
ZO schvaluje Žádost p.Špačka, bytem
Drásov 15, o provedení základu oplo-
cení u RD na obecním pozemku na
program dnešního jednání.
Usnesení č. 49
ZO schvaluje žádost p.Špačka bytem

Drásov 15, a schvaluje vybudování
základu pro oplocení na pozemku
p.č. 1689/2 a 1690/3 s tím, že pod-
mínky pro vybudování základů
budou upřesněny po konzultaci se SÚ
v rámci stavebního řízení.
Usnesení č. 50
ZO schvaluje zařazení bodu -„Před-
ložení smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení“na program
dnešního jednání. Bod bude zařazen
jako bod č. 26.

Usnesení č. 51
ZO schvaluje smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
mezi Obcí Veverská Bítýška a firmou
ASEKOKOL s.r.o. se sídlem
Dobrušská 1, Praha 4-Braník, 147 00.
Usnesení č. 52
ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi Obcí Veverská
Bítýška a firmou ASEKOKOL s.r.o. se
sídlem Dobrušská 1, Praha 4-Braník,
147 00.

MATRIČNÍ STATISTIKA 2007

V naší obci se v roce 2007 narodilo 38 dětí.
Zemřelo 26 spoluobčanů.

Evidujeme 22 sňatků a 8 rozvodů.
Veverská Bítýška měla k 1.1.2008  -  2.899 občanů.

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA ZA ŠKOLNÍ
ROK 2007/2008

1. Charakteristika školy, personální obsazení 
Na ZŠ se vyučovalo dle programů:
1. a 6.ročník - ŠVP - Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
2. - 5.roč. - Obecná škola, č.j.12035/97-20
7. - 9.roč. - Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 356 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Braníškova, Maršova a Deblína. 
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Základní škola Na Městečku  - 2.A, 3.B, 4. - 9. roč.
- Základní škola Na Bílém potoce - 1. A,2.B a 3.A třída
-
Na ZŠ působilo 25 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
Od 3.9.2007 působily na ZŠ 3 nové pedagogické pracovnice:
- paní Mgr. Dana Křížová z Velkého Meziříčí (matematika, fyzika)
- paní Mgr. Hana Kšicová z Moravských Knínic (1.stupeň - 4.B) - ukončila pracovní poměr k 30.6.2008
- paní Mgr.Ludmila Veselá z Oslavy (anglický a český jazyk)
Od 30.6.2008 ukončila pracovní poměr na ZŠ paní Ing.Jitka Halásková (na zdejší škole působila od r.1998)
Od 3.9.2007 do 30.6.2008 pracovala na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu určitou (se sníženým pracovním úvazkem)
paní Mgr. Oldřiška Mühlpachrová 
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 240 dětí a  25 dospělých.
2. Údaje o školské radě
Ke 31.8.2008 skončilo tříleté funkční období školské rady.
Od 1.9.2008 pracuje školská rada v novém složení: 
- Mgr.Antonín Zralý - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef Mifek - zástupce zřizovatele
- PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků
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3. Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v  přihlášce na 1. místě  
 
 Škola,učiliště  Obor chlapci dívky celkem 
Z 5.roč. Gymnázium osmileté Tišnov  gymnázium,ZŠ 5  0 2 2 
     Gymnázium osmileté Brno  gymnázium,ZŠ 5  2 1 3 
 ZŠ , Brno  0 1 1 
 Celkem  2 4 6 
 
Z 6. roč. Taneční konzervatoř Brno   0 1 1 
 Celkem  0 1 1 
 
Z 7.roč. Gymnázium šestileté Brno  gymnázium,ZŠ 7  0 1 1 
 Celkem  0 1 1 
 
Z 9.roč. Gymnázium čtyřleté Tišnov  všeobecné 2 3 5 
                Gymnázium M.Lercha,Brno             všeobecné                         0                  2              2  
 Biskupské gymnázium,Brno  všeobecné 0 1 1 
 SPŠaVOŠ technická,Sokolská,Brno  strojírenství  2 0 2 
 SPŠaVOŠ technická,Sokolská,Brno  technické lyceum  1 0 1 
 SOŠaSOUinf.a spojů,Čichnova,Brno  poštov.a peněž.služby  0 1 1 
 ISŠ Olomoucká COP,Brno  management strojírenství  1 1 2 
 SŠumělec. -manaž.,Pastviny,Brno  provoz a řízení kult.sub.  0 1 1 
 Církevní SZŠ,Grohova,Brno  zdravotnické lyceum  0 1 1 
 SOŠ Fortika,Lomnice u Tišnova  hotel. a turismus  0 2 2 
               Cyril.stř.pe dag.škola,Lerchova,Brno  pedagog. lyceum  0 1             1  
               ISŠ automobilní, Křižíková, Brno  silniční doprava  1 1 2 
 SOŠaSOU obchodní,Jánská,Brno  obchod.-podnik.činnost  0 1 1 
 SOŠ zahradnická, Rajhrad  ekologie a ochrana  0 1 1 
 SŠ inform.tech,P urkyňova,Brno  informační technolog.  1 0 1 
 SOU tradič.řemesel,Střední,Brno  design interiéru  1 1 2 
 SPŠ stavební,Kudelova,Brno  stavebnictví  0 1 1  
 SŠ umění a designu,Husova,Brno  propagační výtvarnictví  0 1 1 
 Střední lesnická škola,Hranice  lesnictví  1 0 1 
 ISŠ polygrafická,Šmahova,Brno  reprodukční grafik  0 1 1 
 ISŠ polygrafická,Šmahova,Brno  polygrafie  0 1 1 
 SŠinf.tech. a soc.péče,Purkyňova  soc.správní činnost  0 1 1 
 SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.  sociální péče  0 1 1 
 SOŠ a SOU nábytkářské,Rosice  uměleckořemesl.zpr.dřeva  1 0 1 
 Celkem gymnázia a odborné školy   11 23 34 
 
Z 9.roč.   SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.  kadeřník 0 1 1 
 SŠpotr. a služeb,Charbulova,Brno  kadeřník 0 2 2 
 SOU trad.řemesel,Střední,Brno  kadeřník 0 1 1 
 SOU trad.řemesel.Střední,Brno  kosmetička 0 1 1 
 SOŠa SOUinf. a sp .,Čichnova,Brno   poštovní manipulant  0 2 2 
 SOU zemědělské,Tišnov  opravář zeměd.strojů  2 0 2 
 SOU zemědělské,Tišnov  automechanik  1 0 1 
 SOU zemědělské,Tišnov  provoz služeb  0 1 1 
 SOŠ a SOU nábytkářské,Rosice  truhlář 3 0 3 
               SOU a SOŠ obchodní, Jánská, Brno  aranžér 0 1 1 
 SOUaSOŠ stavební, Brno -Bosonohy tesař 1 0 1 
 SOU řemesel, Moravský Krumlov  umělecký kovář  1 0 1 
 ISŠcent.odb.příp.,Olomoucká.Brno  obráběč kovů  1 0 1 
 Celkem učiliště   9 9 18 
 Počet absolventů ZŠ celke m  20 32 52 
 

Gymnázia Školní rok 
2007/2008 8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ SOU 
Přihlášen  8 19,51% 2 3,85% 8 15,38% 26 50,00% 18 34,62% Počty 

žáků Přijatých  5 12,20% 1 1,92% 8 15,38% 23 44,23% 18 34,62% 
   
Pozn. % jsou uvedena z  počtu žáků příslušného ročníku  



5. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2007/2008
Nepovinný předmět -  římskokatolické náboženství - 51 zapsaných žáků
Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
a) realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
Anglický jazyk, Angličtina hrou, Angličtina pro 4.ročník, Zábavná angličtina, Konverzace v němčině, Mladý zdravot-
ník, Dyslektický kroužek, Informatika, Míčové hry, Volejbal, Příprava na přij.zkoušky z M, Lego dílna, Dramatický
kroužek, Výtvarný kroužek, Košíková, Aerobik, Pohybové hry, Výtvarná dílna, Ruský jazyk
b) nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
Zdravotní cvičení
Pro rodiče žáků a ostatní veřejnost nabídla škola od ledna zcela nový cyklus - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - se
zaměřením: ruský jazyk,německý jazyk, anglický jazyk pro začátečníky, anglický jazyk pro středně pokročilé, psaní
všemi deseti na počítači, volejbal, základy práce s PC.
Z nabízených oblastí byl nakonec realizován anglický jazyk pro začátečníky s počtem 10 přihlášených uchazečů pod
vedením paní učitelky Mgr.Ludmily Veselé (VŠ vzdělání s aprobací Aj).
6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách 
1.místo - okresní kolo - Matematický klokan - Klokánek
1.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků - mladší žákyně
2.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků - smíšené družstvo starší žáci
5.místo - okresní kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků - starší žákyně
3.místo - krajské kolo - soutěž "Hlídek mladých zdravotníků - mladší žákyně
3.místo - okresní kolo - Matematická olympiáda
3.místo - okresní kolo - Fyzikální olympiáda
3.místo - okresní kolo - Soutěž v Aj
5.místo - okresní kolo - Pythagoriáda  - M
1.místo - okrskové kolo - Soutěž ve šplhu
4.místo - okresní kolo - Soutěž ve šplhu
5.místo - okresní kolo - Dějepisná olympiáda
5.místo - okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce
8.místo - okresní kolo - Matematická olympiáda
10.místo - okresní kolo - Olympiáda v českém jazyce

7

Počet absolventů ZŠ ve školním roce 2007/2008  
 

Ročník Počet žáků % 
9.ročník 52 14,48% 
Nižší ročník  0 0 
Celkem 52 14,48% 
 
4. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2007/2008  
 
Ročník počet 

žáků 
prospělo 

s vyznamen. 
z toho samé 

jedničky 
prospělo neprospělo snížený stupeň z 

chování 
      2 3 

1. 29 29 22 - - - - 
2. 34 30 20 3 1 - - 
3. 33 30 18 3 -   
4. 38 31 9 7 -   
5. 40 21 11 19 -   
6. 43 14 - 29 -   
7. 51 17 2 34 -   
8. 36 5 1 31 - 2 1 
9. 52 17 4 35 -  1 

Celkem 356 194 87 161 1 2 2 
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7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
- září 2007 - zprovoznění nové jazykové učebny pro 24 žáků s kompletně novým zařízením a vybavením (1.poschodí)
- prosinec 2007 - vybavení chodby ve 2.poschodí plechovými skříňkami na pomůcky
- leden 2008 - zprovoznění nové učebny výtvarné výchovy s renovovaným či novým zařízením a vybavením (2. po-

schodí )
- únor 2008 - dovybavení všech zbývajících tříd v hlavní budově novým nastavitelným žákovským nábytkem

(stolky,židle,katedry)
- duben 2008 - vybavení školní jídelny novým nábytkem 
- květen 2008 - zprovoznění pece na keramiku
- červen 2008 - vybavení šesti tříd novou skříňovou sestavou
8. Sponzoři ZŠ Veverská Bítýška ve šk.r. 2007/2008
Autocamp Hana - Hana Musilová, Pekařství Balabán, Pipa Vrzal, Potraviny Carda, Potraviny Kútnik, Potraviny
Mičánek, Steinhauser Tišnov.

Jan Pestr - ředitel školy
Zuzana Kudláčková - výchovný poradce

PROTANCOVANÝ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008  - a co nás čeká dál?
Tento školní rok děvčata a chlapci z tanečního oddě-

lení Základní umělecké školy Kuřim, pobočky Veverské
Bítýšky, doslova protancovali.

Začínali jsme strašidelnými písničkami na dětském
karnevalu k Halloweenu, v prosinci se některá děvčata
zúčastnila zájezdu do Vídně, kam nás pozvala TJ Univer-
sita Brno. 

Své nacvičené skladbičky v duchu lidových písní
a vánočních koled děvčata a chlapci ukázali na vánočním
vystoupení v kulturním domě.

Také jsme vystupovali na plesech a dětských
karnevalech. 

V měsíci dubnu se začala naše celoroční práce úročit.
Nejstarší žákyně byly oceněny diplomem za expresionis-
mus a naturalismus v předvedené skladbě Včelí mor na
přehlídce Dětského scénického tance v divadle Radost.

Koncem dubna děvčata získala 3. místo na Ledečském
tanečním poháru se skladbou Svěží vánek na hudbu zpě-
vačky Enyi.

Měsíc květen byl ještě náročnější. Zúčastnili jsme se
soutěží v Blansku a Hustopečích, vystupovali jsme na Dni
matek v Ivanovicích, děvčata tancovala v Mahenově diva-
dle, kam nás pozvala paní ředitelka ZUŠ Slunná, Eva
Holenková.

Také jsme v tomto měsíci navázali spolupráci s firmou
Haribo, pro kterou jsme tancovali na Dětských dnech. Pro
všechny to byl velký zážitek, protože kromě vystoupení
a dětských soutěží s bohatými odměnami, jsme jedli a pili
celý den zdarma.

V měsíci červnu jsme si zatancovali na Závěrečném
vystoupení, kam jsme pozvali hosty ze ZUŠ Tišnov a ze
ZUŠ Klobouky. Někteří z nás byli překvapeni, jak rozdílná
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kvalita výuky je na jednotlivých školách - a nedopadli
jsme špatně.

V tomto měsíci získala naše bývalá žačka, Monika
Ambrožová, titul mistryně republiky v moderní gymnas-
tice. Upřímně gratulujeme.

7.6. se někteří žáci zúčastnili  Dance open Drásov
2008, kde jsme získali 3. místo za skladbu Trpaslíci.

Na Neckyádě jsme předvedli „Vodní písničky“.
Největší úspěch měla nejstarší děvčata se skladbou
Zpívání v dešti. Byli jsme bohatě odměněni a už se těšíme
na příští rok.

Ještě nás čeká vystoupení v krojích na Svatojakubských
hodech 26.7. - 27.7.

V tomto školním roce byla přijata na Taneční konzer-
vatoř Brno žákyně Michaela Adamcová. Studium prvního
cyklu ukončila Veronika Patočková. Oběma gratulujeme!

A co nás čeká příští rok ?
Těší se na nás babičky a dědečci z domova pro

důchodce v Tišnově, jestli jim pomůžeme v říjnu a pro-

sinci zpestřit jejich denní program. Také si zatancujeme na
plesech a karnevalech, pojedeme na soutěže pro medaile.

Firma Haribo s námi také počítá, podařilo se navázat
spolupráci s brněnským sdružením Kuřátka, pro které
budeme vystupovat na námětí Svobody, na Moravském
náměstí, v parku na Kolišti…

Zda pojedeme v prosinci do Vídně a zda budeme vys-
tupovat v Mahenově divadle, je v jednání.

Pokud se nám podaří vše zorganizovat, pojedeme
poslední červnový týden za odměnu na soustředění do
Chorvatska.

Již nyní se těšíme na všechny akce, které máme v plánu
a zveme mezi nás děti hlavně předškolního věku.

Za taneční oddělení Barbora Michelová

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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Výsledky 7.ročníku celostátní Velikonoční sbírky POMÁHAT MŮŽE KAŽDÝ
I v naší obci se letos už po 7 uskutečnila finanční sbírky ADRY. V období Velikonoc, letos od 18. do 20.

března Vás navštívili dobrovolníci ADRY. Vaše štědrost byla zase o něco větší než v loňském roce, a tak bylo
vybráno celkem 23.935,-Kč. Tyto finance budou stejně jako v předcházejících letech rozděleny do tří oblastí
pomoci.

1. Pomoc obětem přírodních katastrof a válečných konfliktů.
2. Rozvojová pomoc - stavba škol a zdravotnických zařízení, adopce na dálku.
3. Pomoc v regionu. V brněnském regionu se jedná o podporu Hospice sv. Alžběty v Brně, Kamenná 36.
Hospic poskytuje zázemí  lidem s nevyléčitelnou nemocí ve věku od 18 let v kapacitě 16 lůžek. Hospic

nabízí nemocným a jejich blízkým odbornou a lidskou podporu i v oblastech, které dnes často zůstávají stra-
nou zájmu medicínské péče.

Hospic nemocnému garantuje:
o že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
o že v posledních chvílích nezůstane sám,
o že bude respektována jeho lidská důstojnost.

Všem dárcům patří vřelý dík. Bez Vaší podpory, by jsme nemohli pomáhat v takovém rozsahu. Naši práci
můžete dále podpořit finančním darem na účet číslo 9961 9961/0300, nebo odesláním dárcovské SMS ve
formě DMS ADRA na číslo 87 777.

Hana Burešová, koordinátorka ADRY

INZERCE
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Solná
jeskyně

Přijdte k nám načerpat energii a zdraví

OBJEDNÁVKY TELEFONICKY NEBO NA RECEPCI JESKYNĚ

www. solnajeskyne-tisnov.cz tel.: 607 121 122

TIŠNOV
Brněnská 1739

Koupím hotový pěkný RD 1-gen. Pozdější stěhování možné.
Prosím nabídněte Tel.: 775 674 572 (i SMS) 



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 září 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
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HARTMANN - RICO a.s.

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří s počtem 1500 zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory 
zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny 
HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích.

V současné době obsazujeme na závodě ve Veverské Bítýšce pozici:

SEŘIZOVAČ VE VÝROBĚ (třísměnný a nepřetržitý provoz)

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK (třísměnný provoz)

SKLADNÍK (dvousměnný provoz)

Další informace o firmě naleznete na internetové adrese 

www.hartmann-rico.cz 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svůj  životopis na adresu:
HARTMANN - RICO a.s., Lucie Dezortová, Masarykovo nám. 77, 664 71  Veverská Bítýška

e-mail: lucie.dezortova@hartmann.info,  tel.: 549 456 215

Nabízíme:
•  Zajímavou a zodpovědnou práci v prosperující spo-

lečnosti
• Práce v čistém prostředí
• Odborné zaškolení pro danou pozici
•  Mzdové podmínky odpovídající náročnosti zastáva-

ného místa 

•  Příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní 
pojištění

• Týden dovolené nad rámec Zákoníku práce
• Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
•  Firemní výrobky za zaměstnanecké ceny a další 

výhody

Po�adujeme:
•  Výuční list, ŘP skupiny B, spolehlivost, samostatnost, dobrý zdravotní stav

HLEDÁME
ženy jako hospodyně
do domácností naších
klientů v Brně a okolí. 

Požadujeme dobrý
vztah k domácím

pracem, spolehlivost,
pečlivost, diskrétnost

a poctivost. 
Nabízíme dobré pra-
covní i platové pod-

mínky, pracovní doba
4 - 7 hod. v dopol.
hod. - možné i na

kratší úvazek. Vhodné
i pro ženy s menšími

dětmi, na MD
a aktivní důchodkyně.

Info: 543 236 040,
775 123 240.

Taktéž nabízíme
volná pracovní místa

na úklidové práce
v kancelářích a fir-

mách.


