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Vážení spoluobčané,

úvodem tohoto čísla Zpravo-
daje Vás všechny srdečně zdra-
vím. V krátkosti vás opět sezná-
mím s činností úřadu městyse.  

V měsíci dubnu byla dokon-
čena oprava komunikace v ulici
Boční. Nyní pokračují práce na
opravě přilehlého chodníku.

V měsíci květnu proběhla zá-
věrečná kontrolní prohlídka stavby Jímacího vrtu HV
101 a stavby posilujícího zdroje pitné vody na po-
zemku p.č. 641/3 (louka u hájenky), Na Bílém
potoce. Třicátého května byl na uvedenou stavbu vy-
dán kolaudační souhlas s užíváním stavby a voda
z posilujícího vrtu je zapojena do systému hlavního
zdroje Šmelcovna. Celkové náklady stavby činí
3 007 981,- Kč. Stavba bude předána do správy vo-
dárenskému svazku ,,Bítešsko".

V měsíci červnu byl schválen policií ČR KŘP JmK,
dopravním inspektorátem Brno-venkov, správou
a údržbou silnic a odborem dopravy MěÚ Kuřim,
pasport dopravního značení a stanovení místní úpra-
vy provozu dle pasportu dopravního značení v na-
šem městečku. Na základě tohoto pasportu budou
mimo jiné osazeny dopravní značky v úseku ulice
Dlouhá od fotbalového hřiště po Tejkalův mlýn, kte-
ré omezí dopravní rychlost na 70 km/hod. Tyto znač-
ky budou ještě doplněny zvýrazněnými značkami
,,zvýšená bezpečnost chodců".

U Tejkalova mlýna se připravuje obnovení pří-
střešku pro cestující, v místě původní autobusové če-

kárny. V současné době je přístřešek zadán do výro-
by.

Autorizovanému inženýrovi pro dopravu byly
předány podklady, včetně zaměření pozemků pro
vyhotovení projektové dokumentace k záměru úpra-
vy povrchu tělesa hráze (chodník pro pěší) v úseku
od Tejkalova mlýna po začátek betonové hráze v uli-
ci Nábřežní. Po předání projektové dokumentace bu-
de tento projekt předložen zástupcům povodí Mora-
vy k odsouhlasení na základě jimi vydaného stano-
viska. Poté zažádáme o vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Uvedený záměr řeší dorov-
nání nivelety hráze a vybudování asfaltového chod-
níku. Tato stavba by vyřešila nejen bezpečný přístup
občanů žijících v Tejkalově mlýně i návštěvníků na-
šeho městečka do centra městyse, ale i zpříjemnila
prostředí k vycházkám podél řeky Svratky.

Probíhají stavební práce na akci intenzifikace čis-
tírny odpadních vod. Realizuje se stavba provozní-
ho objektu, výstavba aktivační nádrže, dosazovací
nádrže a čerpací stanice v ulici U hřiště. Stavba se
provádí dle schválené projektové dokumentace, dle
podepsané smlouvy v souladu s harmonogramem
výstavby. K dnešnímu dni nevznikly na stavbě žádné
vícepráce. Koncem měsíce dubna byla podepsána
smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci operačního programu
životního prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace. Tím nám byly uvolněny finanční prostředky
k financování této náročné stavby. K dnešnímu dni
byly uhrazeny faktury za 14 085 498,- Kč a je vy-
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Usnesení č. 6
ZM schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů s
účinností dnem jejího vyhlášení. 
Usnesení č. 7
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM neschvaluje zahrnutí finanční
částky ve výši 15 tis. Kč (příspěvek
Svaz důchodců Chudčice  5 000,- Kč
a příspěvek Občanské sdružení ro-
dičů a dětí Chudčice ve výši 10 000,-
Kč) do výdajové části rozpočtu
Městyse Veverská Bítýška na rok
2012, do paragrafu 6409 - rezerva
Usnesení č. 9
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2012
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předložený rozpočet
Městyse Veverská Bítýška na rok 2012
v oblasti financování.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje příspěvek na jednoho
žáka navštěvující školu ve Veverské

Bítýšce na rok 2012 ve výši 5.300,-
Kč. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje ponechání hospodář-
ského výsledku za rok 2011 na účtu
ZŠ Veverská Bítýška pro rok 2012.
Celková částka 54 934,09,- Kč bude
rozdělena následovně:
- 80% do fondu odměn = 43 947,27,-
Kč 
- 20% do fondu rezerv = 10 986,82,-
Kč 
Usnesení č. 13
ZM schvaluje ponechání hospo-
dářského výsledku za rok 2011 na
účtu MŠ Veverská Bítýška pro rok
2012 o celkové částce 72 208,36,-
Kč, která bude rozdělena následovně:
- 80% do fondu rezerv   57 766,69,-
Kč 
- 20% do fondu odměn  14 441,67,-
Kč 
Usnesení č. 14
ZM schvaluje záměr směny pozemků
p.č. 1872/27 o výměře 39 m2 (ostatní
plocha) a p.č. 1990/08 o výměře 16
m2 (ostatní plocha, komunikace) v
k.ú. Veverská Bítýška za pozemek
p.č. 1974 o výměře 70 m2 (trvalý
travní porost) ve vlastnictví Městyse
Veverská Bítýška. 

Usnesení č. 15
ZM schvaluje záměr prodeje 1869/10
o výměře 24 m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje vyřazení majetku dle
přiloženého soupisu bez jeřábové
dráhy invent.č. 1163, která i nadále
zůstane v majetku městyse a bude
využita při výstavbě ČOV.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje záměr pronájmu
pozemků 2445/3, 2445/9, 2445/11 v
k.ú. Veverská Bítýška za cenu
100/Kč/m2/rok s dobou určitou na 2
roky ode dne uzavření smlouvy.
Nájemné bude požadováno zpětně
dle zákona.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje převod prodloužení
splaškové kanalizace- ulice Na Bílém
potoce  v celkové délce 63,40 m v
celkové hodnotě 188 581,34,- Kč do
správy Vodárenskému svazku "Bíteš-
sko".
Usnesení č. 19
ZM schvaluje převod prodloužení
splaškové kanalizace- ulice Na Bítýš-
kách v celkové délce 98,20 m v
celkové hodnotě 252 135,08,- Kč do

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 19.3.2012

2

stavena další faktura na částku 4 975 228,- Kč.
Městys musel na spoluúčast financování zabezpečit
z vlastních zdrojů částku ve výši cca 24 mil. Kč. 

Prvního června se v našem městečku uskutečnila
akce Noc kostelů v kostele sv. Jakuba a v kapli Matky
Boží na Veveří. Při této příležitosti bylo návštěvní-
kům umožněno shlédnout velmi zajímavý program
a bylo možné uvidět prostory, které jsou veřejnosti
jindy nepřístupné. A tak jsem jako mnohý jiný ná-
vštěvník vystoupal do kopule věže našeho kostela
nejen shlédnout naše městečko z ptačí perspektivy,
ale seznámit se i s doposud provedenými opravami
ve věži kostela. Všichni, kteří vystoupali po oprave-
ném schodišti až ke zvonům, uviděli opravenou
zvonovou stolici, novou vazbu a dva opravené zvo-
ny s moderními pohony. Přímo ve věži kostela mně
byla několikrát položena otázka: ,,Pane starosto,  kdy
budou zvonit další dva zvony"?  Odpověď jsem si
ponechal do tohoto čísla Zpravodaje. Další dva
zvony budou zvonit, až bude zajištěn dostatečný
zdroj finančních prostředků na jejich opravu. Tak ja-
ko farnost zajišťuje finanční zdroje na tuto opravu,
(místní farníci přispívají každou třetí neděli v měsíci
při nedělních sbírkách nejen na opravu zvonů), tak
i zastupitelstvo městyse schválilo příspěvek z rozpoč-

tu městyse na opravu církevních objektů. Zastupitel-
stvo městyse si je vědomo skutečnosti, že je nezbyt-
né podílet se formou finančního příspěvku na opra-
vách a údržbě dominantní stavby v našem městečku.

A co nás čeká v letních měsících?  V měsíci čer-
venci budou provedeny další stavební úpravy sociál-
ního zařízení v budově mateřské školy v ulici Pavla
Perky. V měsíci srpnu provedeme stavební úpravy
sociálního zařízení v přízemí budovy Základní
umělecké školy a počátkem měsíce září budou pro-
vedeny stavební úpravy na budově Kulturního domu.
Budou se  osazovat nová okna v klubovnách, v obec-
ním bytě v přízemí a v restauraci.

Závěrem tohoto čísla Zpravodaje děkuji místní
jednotce Sboru dobrovolných hasičů za jejich ocho-
tu, čas a úsilí vynaložené při zdolávání rozsáhlého
lesního požáru v blízkosti města Bzenec v měsíci
květnu tohoto roku. I naši hasiči mají nemalou záslu-
hu na likvidaci tohoto požáru.

Přeji Vám všem příjemné prožití letních měsíců.

Josef Mifek, starosta městyse

(výpisy jsou uváděny ve zkrácené formě)



správy Vodárenskému svazku "Bíteš-
sko".
Usnesení č. 20
ZM schvaluje na základě zákona č.
183/2006 Sb, v platném znění, §188
písm. a,  výstavbu 1 RD  na pozemku
p.č. 1971/5 v k.ú. Veverská Bítýška v
lokalitě ulice M.Kudeříkové.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje jednorázovou cenu za
zřízení věcného břemene týkající se
uložení plynovodní přípojky ulože-
ných v pozemcích Městyse Veverská
Bítýška ve výši 500,- Kč. 
Usnesení č. 22
ZM schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor na p.č. 1249/1, objekt
č.p. 555 v k.ú. Veverská Bítýška o
výměře 74,4 m2 na dobu určitou 2
roky od podpisu smlouvy, za cenu
5000,- Kč /měs.+ energie. Záměr
pronájmu nebytových prostor není
určen k provozování herny, restau-
race a nočního klubu.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje umístění plastové re-
klamní tabule před rodinným domem
Masarykovo náměstí č.p. 80. Za
umístění reklamní cedule bude
uhrazen poplatek dle OZV č. 1/2008,
oddíl 4, čl. 19, ost. 3.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje předloženou smlouvu
č. ON4 33 12, AC 012012/12/OM o
zřízení věcného břemene na část
pozemku p.č. 2568 v k.ú. Veverská
Bítýška za účelem zřízení stavby s
názvem "Odvodnění místní komu-
nikace ul.Pod Horkou II" uzavřenou
mezi Jihomoravským krajem se síd-
lem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 25
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. ON4 33 12, AC
012012/12/OM o zřízení věcného
břemene za účelem zřízení stavby s
názvem "Odvodnění místní komu-
nikace ul.Pod Horkou II" uzavřenou
mezi Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno
a Městysem Veverská Bítýška.

Usnesení č. 26
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č.NM-14990013491/SB4410394/001
-VMR2 o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu spočívající v
umístění nového kabelu a skříně NN
na stavbu "Vev.Bítýška, rozš.NN+
DPNN, Krejčiřík" uzavřenou mezi
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Garstnera 215/6, 370 49 České
Budějovice a Městysem Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 27
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. NM-14990013491/
SB4410394/001-VMR2 o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu
spočívající v umístění nového kabelu
a skříně NN na stavbu "Vev.Bítýška,
rozš.NN+DPNN, Krejčiřík" uzavře-
nou  mezi E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F.A. Garstnera 215/6, 370 49
České Budějovice a Městysem Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
č. 1030002332/001o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího vě-
cnému břemenu spočívající v umí-
stění zařízení distribuční soustavy s
názvem "V.Bítýška, Na Bílém potoce,
garáže SR 522"uzavřenou mezi E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Garst-
nera 215/6, 370 49 České Budějovice
a Městysem Veverská Bítýška za jed-
norázovou úplatu 5.000,- Kč.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy č. 1030002332/001 o bu-
doucí smlouvě  o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
spočívající v umístění zařízení dis-
tribuční soustavy s názvem "V.Bítýš-
ka, Na Bílém potoce, garáže SR
522"uzavřenou mezi E.ON Distribu-
ce, a.s., se sídlem F.A. Garstnera
215/6, 370 49 České Budějovice a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje vypracování projektu -
stavební úpravy sociálního zařízení
včetně výkonu stavebního dozoru v

budově ZUŠ, č.p. 319, ul.9. května
vypracuje Ing. M.Š., bytem Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 31
ZM schvaluje na základě zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program jednání-
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva mající povahu věcného břeme-
ne a souhlasu se zřízením stavby
"Automatický monitoring, limnigra-
fická stanice Veverská Bítýška, Na
Bílém potoce". Tento bod bude pro-
jednán jako bod č. 24
Usnesení č. 32
ZM schvaluje na základě zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
zařazení bodu na program jednání -
Předložení inventarizační zprávy
Městyse Veverská Bítýška za rok
2011. Tento bod bude projednán jako
bod č. 25
Usnesení č. 33
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva mající pova-
hu věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby "Automatický moni-
toring, limnigrafická stanice Veverská
Bítýška, Na Bílém potoce" uzavřenou
mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem
Dřevařská 11, Brno a Městysem Ve-
verská Bítýška za jednorázovou
úplatu ve výši 100,- Kč.
Usnesení č. 34
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva mající povahu věcného
břemene a souhlasu se zřízením stav-
by "Automatický monitoring, limni-
grafická stanice Veverská Bítýška, Na
Bílém potoce" uzavřenou mezi Povo-
dím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská
11, Brno a Městysem Veverská Bítýš-
ka
Usnesení č. 35
ZM schvaluje předloženou Inventa-
rizační zprávu Městyse Veverská Bítý-
ška za rok 2011.
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 18.4.2012

Usnesení č. 6
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje I. Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2012

v oblasti výdajů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazeným zákonem č. 128/ 000
Sb., poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle schváleného roz-
počtu na rok 2012 v té výši a těm fy-

zickým a právnickým osobám jaké
jsou uvedeny ve schváleném rozpoč-
tu městyse na rok 2012.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje, že  úroky  z dlouhodo-
bého úvěru na pořízení dlouho-
dobého majetku na akci "Intenzi-



Zpravodaj městyse Veverská Bítýška 07/2012 www.obecveverskabityska.cz

4

fikace ČOV Veverská Bítýška" do
doby zařazení majetku do užívání se
budou účtovat do nákladů - účet 562,
položka 5141.
Usnesení č. 10
ZM schvaluje předloženou Smlouvu
o zajištění financování systému IDS
JMK.Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou do 31.12.2012 a celková částka
činí 152 250,- Kč. ZM pověřuje sta-
rostu podpisem Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK mezi
Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 3/5, Brno a Městysem Vever-
ská Bítýška. 
Usnesení č. 11
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o zajištění financování systé-
mu IDS JMK mezi Jihomoravským kra-
jem, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno a
Městysem Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 12
ZM schvaluje odpis majetku - Výva-
řovně obědů, přísp.organizaci, Zábí-
teší 224, Veverská Bítýška dle návrhu
na odpis. Jedná se o již nefunkční a
zastaralé věci.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje  rozpočet na rok 2012 -
Vývařovna obědů, příspěvková orga-
nizace, Zábíteší 224, Vev.Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje Rozpočet FKSP- rok
2012,  Vývařovna obědů, příspěvková
organizace, Zábíteší 224, Vev.Bítýška
Usnesení č. 15
ZM schvaluje Směrnici č. 3/2012 pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor o výměře 74,4 m2 v objektu
č.p.555, ul. Boční, Veverská Bítýška
za účelem provozování květinářství a
prodeje doplňkového sortimentu.
Cena nájmu je stanovena na 5 000,-
Kč/měs.+ energie. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 2 ro-
ky od podpisu smlouvy s možností
prodloužení.Nájemce zajistí převod
veškerých energií na sebe a nájemci
budou umožněny případné stavební
úpravy po projednání na SÚ. Náklady
spojené s vypracováním nájemní
smlouvy uhradí Městys Veverská
Bítýška.

Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na nebytové prosto-
ry o výměře 74,4 m2 v objektu
č.p.555, ul. Boční, Veverská Bítýška
za účelem provozování květinářství a
prodeje doplňkového sortimentu. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje předložený rozpočet
Základní školy na rok 2012, Veverská
Bítýška, příspěvková organizace.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje cenu za inzerci ve
Zpravodaji Městyse Veverská Bítýška
na 3,- Kč/cm2 počínaje dnem 1.květ-
na 2012.
Usnesení č. 20 
ZM schvaluje vyřazení  názvů ulic:
Královky, Na Mlýnisku, Na Chmel-
níkách, U Boží muky, U Průřezu, U
Stávku, Vořešíky, Za Práchovnou z
centrální evidence obyvatel. 
Usnesení č. 21
ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 19-
2011/B týkající se opravy části komu-
nikace ulice Boční mezi fy Mertastav
s.r.o., Štěpánovská 1176, Předkláštěří
a Městysem Veverská Bítýška za cenu
359 240,36,- Kč vč. DPH. 
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo č. 19-2011/B týkající
se opravy části komunikace ulice
Boční mezi fy Mertastav s.r.o.,
Štěpánovská 1176, Předkláštěří a
Městysem Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 23
ZM schvaluje zařazení bodu - Projed-
nání Smlouvy č. 09047191 o poskyt-
nutí  podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí na pro-
gram dnešního jednání. Tento bod
bude zařazen jako bod č. 14
Usnesení č. 24
ZM schvaluje předloženou Smlouvy
č. 09047191 o poskytnutí  podpory
ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu Životní
prostředí uzavřenou mezi Státním
fondem Životního prostředí  se sídlem
Kaplanova 1931/1, Praha 11 a Městy-
sem Veverská Bítýška týkající se akce
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýš-
ka".

Usnesení č. 25
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem Smlouvy č. 09047191 o po-
skytnutí  podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Oper-
ačního programu Životní prostředí
uzavřenou mezi Státním fondem Živ-
otního prostředí  se sídlem Kaplanova
1931/1, Praha 11 a Městysem Vever-
ská Bítýška týkající se akce "Kanali-
zace a ČOV Veverská Bítýška".
Usnesení č. 26
ZM schvaluje zařazení bodu - Před-
ložení  cenové nabídky na výrobu a
osazení plastových oken do budovy
KD na program dnešního jednání.
Tento bod bude zařazen jako bod č.
15.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje firmu OKNOSERVIS
s.r.o, se sídlem Tuřanka 115, Brno-
Slatina za účelem dodání a osazení
16 ks. plastových oken v budově KD
(klubovny + obecní byt) za cenu 168
401,- Kč vč.DPH.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje firmu OKNOSERVIS
s.r.o,se sídlem Tuřanka 115, Brno-
Slatina za účelem dodání a osazení 3
ks. plastových oken v budově KD
(restaurace) za cenu 78 922,- Kč
vč.DPH.
Usnesení č. 29
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo uzavřenou mezi fy
OKNOSERVIS s.r.o,se sídlem Tuřanka
115, Brno-Slatina za účelem dodání a
osazení 3 ks. plastových oken v
budově KD (restaurace) za cenu 78
922,- Kč vč.DPH a k dodání a osazení
16 ks. plastových oken v budově KD
(klubovny + obecní byt) za cenu 168
401,- Kč vč.DPH.
Usnesení č. 30
ZM schvaluje zařazení bodu - Záměr
pronájmu nebytových prostor v
budově ZŠ Vev.Bítýška, Zábíteší 224
na program dnešního jednání. Tento
bod bude projednán jako bod č. 16.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor v budově ZŠ Zábíteší
224 za cenu 200,- Kč/měs a na dobu
určitou 5 let. Záměr pronájmu bude
zveřejněn na úřední desce a na
web.stránkách městyse. 

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 21.6.2012

Usnesení č. 7
ZM schvaluje Závěrečný účet Městy-
seVeverská Bítýška za rok 2011 bez
výhrad.  

Usnesení č. 8
ZM schvaluje II Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti příjmů.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje II Rozpočtové opatření
Městyse Veverská Bítýška v roce 2011
v oblasti výdajů.
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Usnesení č. 10
ZM uděluje v souladu s § 102 odst.2
písm.a) a odst.4 zákona č.128/2000
Sb.,o obcích starostovi městyse pravo-
moc provádět rozpočtová opatření v
období od posledního jednání zas-
tupitelstva konaného v červnu  2012
do 31.12. 2012.Tato rozpočtová opa-
tření budou předložena ke schválení
na nejbližším zasedání zastupitelstva
městyse. 
Zdůvodnění: Probíhající intenzifikace
ČOV, která je hrazena také z prostřed-
ků EU a z prostředků SFŽP. Městys
jako příjemce podpory těchto pros-
tředků je povinen poskytnuté finanční
prostředky použít k úhradě přísluš-
ných nákladů nejpozději do 10 pra-
covních dnů od data jejich poskyt-
nutí.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje ponížení §2212 místní
komunikace ve výdajové stránce
rozpočtu Městyse Veverská Bítýška o
částku 50 000,- Kč.
ZM schvaluje navýšení § 2221
provoz veřejné silniční dopravy ve
výdajové stránce městyse o částku 50
000,- Kč.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje předložený rozpočtový
výhled Městyse Veverská Bítýška na
roky 2013-2017.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje výzvu k podání nabídky
na zakázku Městyse Veverská Bítýška
"Stavba splaškové kanalizace v ulici
Krátká". 
Usnesení č. 14
ZM schvaluje směnu pozemků p.č.
1872/27 o výměře 39 m2, ostatní
plocha a p.č. 1990/8 o výměře 16 m2,
ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška
v soukromém  vlastnictví za p.č. 1974
o výměře 70 m2, trvalý travní porost v
k.ú. Veverská Bítýška ve vlastnictví
Městyse Veverská Bítýška. 
Veškeré poplatky na vypracování
směnné smlouvy vč.vkladu do KN
budou hrazeny 50% podílem kupu-
jícím a 50% Městysem Veverská
Bítýška. 
Usnesení č. 15
ZM pověřuje starostu podpisem
směnné smlouvy k pozemkům p.č.
1872/27 o výměře 39 m2, ostatní
plocha a p.č. 1990/08 o výměře 16
m2, ostatní plocha v k.ú. Veverská
Bítýška v soukromém  vlastnictví za
pozemek p.č. 1974 o výměře 70 m2,
trvalý travní porost v k.ú. Veverská
Bítýška ve vlastnictví Městyse Vever-

ská Bítýška.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 2445/3 o výměře 18
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 100,-
Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to na 2
roky od podpisu smlouvy. Veškeré
náklady spojené s vypracováním
nájemní smlouvy uhradí kupující. 
Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na obecní pozemek
p.č. p.č. 2445/3 o výměře 18 m2, za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ve-
verská Bítýška. 
Usnesení č. 18
ZM schvaluje pronájem obecního
pozemku p.č. 2445/9 o výměře 6 m2,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 100,-
Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to na 2
roky od podpisu smlouvy. Veškeré
náklady spojené s vypracováním
nájemní smlouvy uhradí kupující. 
Usnesení č. 19
ZM pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy na obecní pozemek
p.č. p.č. 2445/9 o výměře 6 m2, zas-
tavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vever-
ská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM neschvaluje záměr prodeje obec-
ního pozemku p.č. 2445/9 o výměře
6 m2, zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1869/10 o výměře 24
m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Veverská Bítýška za cenu 200,-
Kč/m2. Veškeré náklady spojené s
vypracováním kupní smlouvy vč.
vkladu na KN uhradí kupující. 
Usnesení č. 22
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na obecní pozemek p.č. p.č.
1869/10 o výměře 24 m2, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje pronájem obecních
nebytových prostor (po bývalé ředitel-
ně) v budově ZŠ Zábíteší 224, Vever-
ská Bítýška ve dnech od čtvrtka- sobo-
ty za 200,- Kč/měs. na dobu určitou, a
to na 5 let od podpisu nájemní smlou-
vy

Usnesení č. 24
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy nebytových prostor
(po bývalé ředitelně) v budově ZŠ
Zábíteší 224, Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 25
ZM schvaluje pronájem obecních
nebytových prostor (po bývalé ředitel-
ně) v budově ZŠ Zábíteší 224, Vever-
ská Bítýška ve dnech od neděle do
středy za 200,- Kč/měs. na dobu urči-
tou, a to na 5 let od podpisu nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 26
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy nebytových prostor
(po bývalé ředitelně) v budově ZŠ
Zábíteší 224, Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 27
ZM neschvaluje prominutí finanční
částky ve výši 12 600,- Kč za využívá-
ní veřejného prostranství na části p.č.
436/1 v k.ú. Veverská Bítýška. 
Usnesení č. 28
ZM schvaluje uživatele veřejného
prostranství vyzvat k úhradě za využí-
vání části veřejného prostranství na
p.č. 436/1 se splatností do 30 ti dnů
od dnešního jednání ZM. Částka bude
vypočítána  na základě OZV za dobu
užívání veřejného prostranství. 
Usnesení č. 29
ZM schvaluje převzetí pozemku p.č.
1146/1 k.ú. Veverská Bítýška který
navazuje na stavbu č.p. 224 (Základní
škola, Zábíteší 224) do nájmu od
Pozemkového fondu ČR.
Usnesení č.30
ZM pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy na pozemek p.č.
1146/1 k.ú. Veverská Bítýška který
navazuje na stavbu č.p. 224 (Základní
škola, Zábíteší 224) uzavřenou mezi
Městysem Veverská Bítýška a Pozem-
kovým fondem ČR.
Usnesení č. 31
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
č. AC 013215/12/OM na stavbu "Ve-
verská Bítýška- přechod pro pěší na
ulici Dlouhá, před smuteční síní" uza-
vřenou mezi Městysem Veverská
Bítýška a Jihomoravským krajem se
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. 
Usnesení č. 32
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. AC 013215/12/
OM na stavbu " Veverská Bítýška- pře-
chod pro pěší na ulici Dlouhá, před
smuteční síní" uzavřenou mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a Jihomo-
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ravským krajem se sídlem Žerotínovo
náměstí 3/5, Brno.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje na základě stanov a
zakladatelské smlouvy  VS Bítešsko
převod splaškové kanalizace- ulice
Tišnovská a Boční: 
- stoku splaškové kanalizace S5, S5 -
1, S5- 2, S5- 3 v celkové délce 288,63
m
- výtlačné potrubí vedené z čerpací
stanice odpadních vod ČSOV 1 v
délce 44,76 m
- čerpací stanici odpadních vod ČSOV 
v celkové hodnotě 3 293 077,69 ,- Kč
do správy a údržby Vodárenskému
svazku "Bítešsko".
Usnesení č. 34
ZM schvaluje na základě stanov a
zakladatelské smlouvy  VS Bítešsko
převod :
- jímací vrt HV 101, hloubka 50m

- objekt vodárenské čerpací stanice s
úpravnou vody včetně technologie,
č.e. 401 na pozemku p.č. 641/3 v k.ú.
Veverská Bítýška
- výtlačné potrubí upravené vody z
trub HDPE PE 100, délky 61,4 napo-
jené v nové armaturní šachtě na stá-
vající potrubí vedené z prameniště
do VDJ Veverská Bítýška
- armaturní šachtu včetně vystrojení
- odtokové potrubí odsazené prací vo-
dy z filtrů z trub PVC DN 150, délky
39,2 m
- kabelová přípojka NN a technolo-
gická elektroinstalace
- oplocení ochranného pásma pozem-
ku p.č. 641/2 v k.ú. Veverská Bítýška
- příjezdovou cestu v ochranném pás-
mu
- oplechování
do správy a údržby VS Bítešsko v
celkové hodnotě 3 007 981,26,- Kč. 

Usnesení č. 35
ZM schvaluje uložení závlahového
systému do pozemku p.č. 2528/1 v
k.ú. Veverská Bítýška fotbalovému
klubu  Veverská Bítýška. Po před-
ložení projektové dokumentace bude
uzavřena smlouva o právu provést
stavbu.
Usnesení č. 36
ZM schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 2528/1 (fotbalové hři-
ště) za cenu 100,- Kč/rok na dobu
určitou- 25 let.
Usnesení č. 37
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1975 v k.ú.
Veverská Bítýška o výměře cca 25 m2

za cenu 500,- Kč/rok. Záměr pronáj-
mu bude zveřejněn na úřední desce a
web. stránkách městyse. 

1. Charakteristika školy, personální obsazení
Na ZŠ se vyučovalo dle programu:
1. - 9.ročník – ŠVP – Škola pod hradem Veveří, 19.06.2007
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 272 žáků z Veverské Bítýšky,
Chudčic, Lažánek, Nových Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Sentic, Velkého Mezeříčí,
Tišnova, Maršova, Brna. 
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
- Na Městečku  - 2. - 9. roč.
- Na Bílém potoce - 1.roč., 1. a 2. oddělení školní družiny
Na ZŠ působilo 19 pedagogických pracovníků (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
září 2011 ukončila pracovní poměr paní Mgr. Iva Teclová, která odešla do důchodu
říjen – prosinec 2011 zastupovala za dlouhodobě nemocnou paní učitelku paní Mgr.Kamila Synková z Lomničky
leden 2012 – červen 2012 zastupovala za dlouhodobě nemocné paní učitelky paní Mgr. Hana Skalická - Fidrichová
březen 2012 odešla na MD paní Mgr.et Ing. Kateřina Králová (dříve Horáčková)
červen 2012 – skončila pracovní poměr paní Mgr. Jitka Dvořáková
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 193 dětí a 19 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2011/2012

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Ročník počet žáků  prospělo 
s vyznamen. 

z toho samé 
jedničky 

prospělo neprospělo nehodno-
cen 

snížený stupeň 
z chování 

       2              3  
1. 25 25 21 0 0 0 0 0 
2. 26 26 12 0 0 0 0 0 
3. 25 22 12 3 0 0 0 0 
4. 27 20 13 7 0 0 0 0 
5. 32 22 3 10 0 0 0 0 
6. 30 13 4 13 3 1 1 1 
7. 35 12 1 23 0 0 0 0 
8. 41 15 3 25 1 0 1 0 
9. 31 10 0 21 0 0 1 0 

Celkem 272 165 69 102 4 1 3 1 
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3. Údaje o školské radě
Školská rada pracuje v novém složení od 1.9.2011: 
- Lenka Hemalová - zástupce nezletilých žáků - předseda školské rady
- Josef  Mifek - zástupce zřizovatele
- PaedDr.Pavel Vacek - zástupce pedagogických pracovníků

4.Výsledky přijímacího řízení ve šk.r .2010/2011

5. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2011/2012
Nepovinný předmět -  římskokatolické náboženství - 22 zapsaných žáků

Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
- realizované zájmové útvary v 1. a 2. pololetí:
angličtina pro 2.ročník, míčové hry, příprava na přij.zkoušky z M, příprava na přij.zkoušky z Čj, Lego dílna, dramatický
kroužek, výtvarný kroužek, pohybové hry, výtvarná dílna, mladý zdravotník, keramika. 

- nabízené zájmové útvary nerealizované (pro malý počet přihlášených)
zdravotní cvičení, cvičení na míči, fotokroužek, košíková, ruský jazyk, informatika, německý jazyk, volejbal, mažoretky,
angličtina pro 1.ročník, angličtina pro 3.ročník, angličtina pro 4.ročník, zábavná angličtina pro 6.-7.ročník.

 Škola,učiliště  Obor   Chlapci Dívky Celkem 
z 9. roč. MATURITNÍ OBORY:      
 Biskupské gymnázium,Brno  všeobecné 1 1 2 
 Gymnázium Matyáše Lercha,Brno  všeobecné 0 2 2 
 OA,Kotlářská,Brno  ekonom.lyceum 1 0 1 
 SOŠ pedagog.,Lerchova,Brno  pedagog.lyceum  0 1 1 
 SPŠ,Sokolská,Brno  strojírenství  1 0 1 
 SPŠ stavební,Kudelova,Brno  stavebnictví  2 1 3 
 SOŠaSOU Kuřim,s.r.o.  informač.tech.  1 0 1 
 SŠ inf.tech….,Purkyňova,Brno  informač.tech.  1 0 1 
 SŠ infor. a spojů,Čichnova,Brno  informač.tech.  2 0 2 
 ISŠ-Centrum….Olomoucká,Brno informač.tech.  1 0 1 
 SOŠ ochrany…,Zoubkova,Brno  bezpeč.práv.čin.  1 0 1 
 SŠ polytechnická,Jílová,Brno  dřevostavby 1 0 1 
 SOŠ Fortika,Lomnice u Tiš.  hotelnictví  0 2 2 
 SOUaSOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš  sociál.činnost  0 1 1 
 SŠ potr. a služ.,Cha rbulova,Brno fotograf 0 1 1 
 SŠ, Kamenomlýnská, Brno  masér 1 0 1 
 Celkem  13 9 22 

 
 Škola,učiliště  Obor Chlapci Dívky Celkem 
z 9. roč. UČEBNÍ OBORY:      
 ISŠ-Centrum….Olomoucká, Brno  puškař 1 0 1 
 SOŠaSOU stave.Brno -Bosonohy tesař 1 0 1 
 SOU,Tišnov ošetřovatel  0 1 1 
 SŠ polytechnická,Jílová,Brno  montér such.st.  2 0 2 
 SŠ polytechnická,Jílová,Brno  elektromechanik  1 0 1 
 SOŠ,Rajhrad zahradnictví  0 1 1 
 SOŠaSOU obchodní,Jánská,Brno  aranžér 0 1 1 
 SŠ infor. a spojů,Čichnova,Brno  spojový mechanik  1 0 1 
 Celkem  6 3 9 

 
Počet absolventů ZŠ ve školním roce 2011/2012

Ročník Počet žáků 
9. ročník 31 

Nižší ročník 0 
Celkem 31 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

Počet dětí u zápisu do 1.ročníku: šk.r.2012/2013:
35 
Počet přijatých dětí do 1. ročníku: ve šk.r.2012/2013:
28



6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
1.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žáci - Tišnov
3.místo - okresní kolo - atletický čtyřboj - starší žákyně - Tišnov
1.místo - okrskové kolo - Pohár rozhlasu - atletika - starší žáci - Tišnov
3.místo - okrskové kolo - Pohár rozhlasu - atletika - mladší žáci - Tišnov
4.místo - okrskové kolo - Pohár rozhlasu - atletika - starší žákyně - Tišnov
3.místo - okrskové kolo - Pohár rozhlasu - atletika - mladší žákyně - Tišnov
3.místo - okresní kolo - Pohár rozhlasu - atletika - starší žáci - Blansko
5.místo - okrskové kolo - florbal - starší žáci - Ivančice
1.místo - okrskové kolo - soutěž ve šplhu - Tišnov
3.místo - okresní kolo - soutěž ve šplhu - Šlapanice
1.místo - okrskové kolo - malá kopaná - starší žáci - Tišnov
1.místo - 1.kolo Coca Cola školský pohár - kopaná - Drásov
3.místo - 2.kolo Coca Cola školský pohár - kopaná - Velká Bíteš
2.místo - okrskové kolo - fotbal - starší žáci - Tišnov
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
3.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - mladší žáci
1.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
6.místo - okresní kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
6.místo - krajské kolo - soutěž Hlídek mladých zdravotníků - starší žáci
10.místo - okresní kolo - Matematická olympiáda - žák sedmého ročníku
2.místo - okrskové kolo - vybíjená - Preventan Cup - smíšené dr. mladších žáků
2.místo - okrskové kolo - vybíjená - Preventan Cup - mladší žákyně

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ
- srpen 2011 - plynofikace kotelny v budově Na Bílém potoce

Jan Pestr - ředitel školy

Zuzana Kudláčková - výchovný poradce
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OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ

V letošním roce se naše farnost zapojila do pořádání
akce Noc kostelů. Tato vznikla před několika lety
v Rakousku jako iniciativa jednoho obětavého kostel-
níka, který začal návštěvníkům ukazovat prostory, do
kterých se běžně nedostanou. Tato aktivita je rok od
roku populárnější.
V naší farnosti byly otevřeny dva objekty, jednak
farní kostel svatého Jakuba a kaple Matky Boží na
Veveří. V kostele i v kapli jsme se snažili vytvořit
vhodný doprovodný program, který by návštěvníky
obohatil, ale na druhou stranu nezahltil a nebyl příliš
náročný. Bylo možné prohlédnout si výstavu z dějin
farnosti a obce. Sáhnout si na oblečení, které nosí
kněz k obřadům. Děti mohli malovat, nebo skládat
rozstříhané obrázky, dospělí zase mohli ochutnat
mešní víno. V rámci večera jsme vyslechli několik
komentovaných prohlídek a zazněla hudební vy-
stoupení různých žánrů. 

Druhým momentem akce je zpřístupnění míst, kam
se běžně návštěvník nepodívá. Největší úspěch skli-
dila možnost vystoupat na věž farního kostela a podí-
vat se na Bítýšku. Ale také možnost sáhnout si na
zvony a potěžkat v ruce zvonové srdce.
Farní kostel během večera si přišlo prohlédnout asi
480 návštěvníků, kapli na Veveří asi 530 osob. My-
slím, že většina z nich odcházela spokojená.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kdo tuto akci
připravovali a pomáhali v jejím průběhu. Díky vám.

Pro velký úspěch plánujeme další otevření věže
farního kostela v době konání hodů, tedy ve dnech
21. 7. a 22. 7. 2012.

Mgr. Marek Hlávka, farář

VEVERKA - PODĚKOVÁNÍ

Centrum volného času Veverka přeje všem dětem krásné prázdniny a těší se na ně v novém školním roce
2012/2013. Zápis do kroužků v tomto školním roce bude probíhat od 10. září.

Informace najdete koncem měsíce srpna na stránkách Veverky: www.veverka.unas.cz
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TOULKY MINULOSTÍ VEVERSKÉ BÍTÝŠKY

Horní mlýn

Minule jsme si pověděli něco o historii ,,Dolního mlýna" neboli Tejkalova mlýna ve Veverské Bítýšce.
Tentokrát si zavzpomínáme na druhý bítýšský mlýn - ,,Horní mlýn".

Na rozdíl od dolního mlýna, který své místo po čtyři století nezměnil, Horní mlýn stával na dvou místech.
Původně tento mlýn stával pod dnešní ulicí Valinkevičovou na bývalém statku u Juranů. Je možné, že stával
na potoce. V určitých dobách tekl Bílý potok šikmo přes městečko, přes dnešní kulturní dům, potom sou-
běžně s řekou a někde v místech fotbalového hřiště se do ní vléval. Z roku 1524 je zpráva, že zde stával mlýn
s chmelnicí a zahradou. Je opodstatněná domněnka, že zde byl i pivovar. O mlynářích, kteří zde hospodařili,
se nám bohužel mnoho zpráv nedochovalo. Asi jeden z posledních byl Mikuláš Mlynář. O něm víme, že byl

v roce 1636, 1637, 1641 a 1643 primátorem, tedy první osobou v městečku. Místům, kde tento mlýn stával,
se po dlouhou dobu říkalo ,,Na mlejnisku". Po zániku mlýna zde vrchnost povolila postavit několik chalup.
Stalo se tak asi ve druhé polovině sedmnáctého století. Tím byl dán základ ulici, které se říkalo ,,Nová ulice",
dnešní Valinkevičova. 

Druhé místo ,,Horního mlýna" byla lokalita dnešního podniku Hartmann Rico. V místech předešlé správní
budovy, která byla v roce 2007 zbourána, je dnes travnatá plocha před vjezdem do areálu podniku. O hor-
ních mlynářích na tomto mlýně víme o něco více než na místě předešlém. Roku 1674 zde hospodařil Tomáš
Rejholec zvaný ,,Pexa". Roku 1683 Jiří Svoboda Tomšů, roku 1707 Jan Veselý, roku 1716 Petr Srnec (za jeho
doby byl postaven nový stav), roku 1732 Tomáš Kořínek, roku 1733 Václav Höll, roku 1736 až 1745 Václav
Veselý, který v letech 1742 až 1743 zastával funkci bítýšského primátora. Zemřel 25. února 1745 a byl
pochován ve farním kostele svatého Jakuba ve Veverské Bítýšce. Roku 1748 Václav Jelínek, roku 1749 - 1755
Pavel Chalupa (v té době se platilo vrchnosti ročně za nájem mlýna 205 zlatých a vykrmené prase), roku
1755 - 1760 Bartoloměj Baurek, roku 1760 Jan Kartaš, roku 1768 Jan Entner,  roku 1769 Vavřinec Klein, roku
1781 Martin Tkaný - byl starší cechmistr. Dne 3. srpna 1790 koupil horní mlýn Josef Vávra z Tišnova, který
se stal váženým občanem a v letech 1807 - 1809 byl starším cechmistrem. Roku 1817 koupili mlýn od Jose-
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fa a Josefy Vávrových, kteří se odstěhovali do Brna, manželé Vodičkovi. Václav Vodička v roku 1819 zemřel
na břišní vodnatelnost. Vdova po něm prosila, aby ji zde nechali hospodařit, ale jelikož byl mlýn dosti za-
dlužený a neplatila úroky, byl mlýn prodán. Roku 1821 koupil mlýn za 13 000 zlatých Jan Špinar z Brna.
Od roku 1829 - 1832 vykonával funkci staršího cechmistra. Na mlýně zůstal až do roku 1840, kdy jej pro-
dal za 12 000 zlatých Josefu Vlasákovi z Drásova. Od Vlasáka koupil mlýn Josef Zemánek. Z kroniky se
dovídáme, že to nebyl člověk příliš pořádný, a že byl ,,pití kořalky oddaný". V roce 1861 mu byl mlýn

exekučně prodán. Koupil ho Dominik Kovář, bítyšský občan. Jeho syn Jan Kovář, mlýn  v letech 1889 - 1890
opravil a zakoupil do něj nové stroje. V této době, jak se uvádí v kronice, to byla budova o dvou patrech
s balkony a s věží na vytahování a spouštění obilí a mouky. V přední části budovy byly letní byty, ze kterých
byla vyhlídka na městečko a okolí. Okolo budovy byl park. Jan Kovář byl v těchto dobách jeden z nej-
vlivnějších, nejbohatších a nejváženějších občanů nejen v obci, nýbrž i v celém okrese. V roce 1907 se
k údivu všech dopracoval k úpadku. Mlýn v dražbě přešel do majetku vzniklé společnosti, která počínala
připravovat těžbu kaolinu v povrchovém dole mezi Lažánkami a Maršovem. Budova byla přizpůsobena pro
vodní turbínu a nadzemní podlaží potom na kanceláře a byty. Společnost koupila i budovy zkrachovalé
papírny, které stály v blízkosti. V roce 1930 byla ukončena těžba kaolinu a budovu koupila firma Ráček
a vznikl podnik Rico. V budově bývalého mlýna byly opět kanceláře a byty, později jen kanceláře. Po roce
1989 přešlo Rico do společnosti Hartmann a i ta využila tyto prostory pro administrativní účely a recepci.
V roce 2007 byla budova zbourána a na místa, kde kdysi stával mlýn, pila, papírna, byty a kanceláře zůstává
pouze vzpomínka.

zpracovala Hana Mifková

NA ZLOBICI

Zlobice je kopec nad Kuřimí, kde ještě v nedávné době byl vojenský výcvikový prostor. Dnes je volně
přístupný návštěvníkům. Zatím tam však nevede téměř žádná turistická značka.

Z náměstí ve Veverské Bítýšce se vydáme k řece, přes most a po ulici Nádražní směrem do Chudčic. Až
do Moravských Knínic se budeme držet bývalé železniční trati, kudy kdysi jezdil vláček z Kuřimi do Bítýšky.
Dnes tato "štreka" slouží jako cyklostezka i chodcům. Projdeme tzv. "průřezem" a ocitneme se na kraji
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Chudčic, kde se na křižovatce "na hrázi" dáme vpravo a pak hned první ulicí vlevo. Tím se dostaneme opět
k trati. Po polní cestě souběžné s náspem dojdeme k fotbalovému hřišti a okolo bývalého hotelu FIT a chud-
čických tenisových kurtů pokračujeme údolím potoka Kuřimky. Opatrně projdeme asi 300m po silnici
a v zatáčce opět vykročíme doleva po trati. Pohodlnou cestou přijdeme do Moravských Knínic. Mezi domy
dojdeme k silnici a dáme se vlevo okolo místního JZD. Po málo frekventované silnici se dostaneme až na
křižovatku se státní silnicí od Tišnova. Opatrně přejdeme na druhou stranu a asi 50 m s kopce je odbočka
vlevo na polní cestu. Projdeme okolo staré závory a přes most,  který přechází přes železniční trať dojdeme
k budově, která vypadá jako vodárna. Za budovou odbočíme po cestě do lesa a čeká nás prudší stoupání na
první vrchol Zlobice. Z něho sejdeme do sedla, kudy prochází nová cyklostezka z Kuřimi do Malhostovic.
Tu přejdeme a v místě, kde jsou v blízkosti postavené pojízdné včelíny (nevím, jak dlouho tam budou),
přelezeme přes plot. Je to povolené a jsou tam dřevěné schody. Ohrada je tam kvůli pasoucím se ovcím
a kozám. Znovu do kopce se po cestě dostaneme k hlavnímu vrcholu přírodního areálu Zlobice. Bývalý
vojenský prostor je veřejnosti přístupný od r. 2004.

Je tam možno spatřit zbytky cvičných zákopů a různých vojenských zařízení. Dnes má areál Svaz cho-
vatelů ovcí a koz. Všude je možno vidět pasoucí se ovečky a kozy pěkně zblízka, což může být atraktivní
zejména pro děti. Na vrcholu kopce je z bývalé velitelské věže zřízena rozhledna. Ta se nám za námahu při
stoupání odmění krásnými výhledy na Kuřim, Mor. Knínice i směrem k Tišnovu. V areálu je Koliba, která

slouží návštěvníkům k občerstvení. Chovatelé pořádají v areálu celou řadu akcí - www.schok.cz - kterých je
možno se zúčastnit. Občas tam také hraje k poslechu country kapela. 

Po prohlídce všech atrakcí a občerstvení vyrazíme po panelové cestě, která vede od Lipůvky a dojdeme
k odbočce na Kuřim. Ta je značená červenou turistickou značkou. Dáme se po ní s kopce a po cca 1 km
dorazíme do Kuřimi, kde nám jede od Kulturního domu autobus do Bítýšky. Je možno se také vrátit k místu
přelézání plotu a jít do Kuřimi po cyklostezce. Vzdálenost je asi stejná. Celá trasa měří asi 12,5 km a dá se
zvládnout za odpoledne. Areál je možno navštívit i autem již zmíněnou silnicí od Lipůvky a Nuzířova. Také
pro cyklisty je to zajímavý výlet, od Malhostovic vede pěkná cyklostezka. Na Zlobici je možno vyrazit nejen
teď v létě ale i v jiném ročním období.

Turistice zdar, Václav Hálek 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KUŘIM
POBOČKA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!

V PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ 2012 V 16 HOD. V SÁLE ZUŠ
Vás srdečně zveme na slavnostní zahájení školního

roku 2012- 2013
zápis žáků do PHV a výtvarného oboru 

3. 9. a 4. 9. od 15:30 - 17:00 hod.

V PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA 2012 V 17 HOD.
Vás srdečně zveme na Vernisáž prací žáků výtvarného oboru
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PROTANCOVANÝ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Děvčata z tanečního oddělení ze Základní umělecké školy Kuřim, pobočky Veverská Bítýška, prožila
velmi pestrý taneční rok. V prosinci se podívala do okolí Boleradického divadla a v tomto divadle si i zatan-
covala. Velmi úspěšně děvčata reprezentovala Veverskou Bítýšku při svém vystoupení ve Vídni se skladbou
Safri Duo - Na živo. Po našem vystoupení, které se moc líbilo, děvčata dostala ihned pozvání na další vy-
stoupení v prosinci 2013. Již nyní se děvčata těší na skvělou předvánoční atmosféru.

Po zdařilém vánočním vystoupení v Kuřimi děvčata absolvovala šňůru tanečních přehlídek a soutěží.
Velký úspěch sklidila děvčata na soutěži v Hlinsku, kde získala 5 krát první místo za skladby:

Welcome to the Club, Numb, Lay all, Kankán a Safri Duo - Na živo. Ještě jednou mnohokrát všem zúčast-
něným gratuluji.

Dalším zážitkem v letošním školním roce pro děvčata bylo účinkování na oslavě 20 let založení firmy
HATRMANN-RICO,a.s.. Na tomto vystoupení se setkala s moderátorem Vláďou Hronem, kterého doplňo-
vala.

Závěrečné vystoupení v kulturním domě ve Veverské Bítýšce navštívilo mnoho rodičů i přes horké letní
počasí a účast ČR ve fotbale. Ještě jednou všem děkuji.

Třešničkou na dortu bylo pro děvčata vystoupení na Neckyádě, kde si tancování velmi užily a publikum
jim vytvořilo skvělou atmosféru. Tímto bych chtěla všem organizátorům poděkovat za podporu tanečního
oddělení a přislíbit účast na Neckyádě v roce 2013.

Nemalé poděkování patří firmám HARTMANN –RICI,a.s. a AQUAENVIRO,s.r.o., které pořídily děvčatům
soutěžní oblečení.

Všem přeji klidné prázdniny a těším se na shledanou v září 2012.

Barbora Michelová

NÁBOR NOVÝCH TANEČNÍKŮ

Pro všechny zájemce o tancování z řad chlapců i holčiček ve věku 3 až 5 let se koná nábor každou středu
v září od 16.00 – 17.00.
Nábor bude probíhat v tanečním sále ZUŠ ve Veverské Bítýšce. Dotazy možné i telefonicky: 603 156 829.

Za taneční oddělení, Barbora Michelová
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INFORMACE Z RADNICE

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech.

Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský
průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let
věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15
let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a do-
ba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10
let). Občan by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let.
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští
přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.

Místní poplatek za komunální odpad

Upozorňujeme občany na jejich poplatkovou povinnost vůči Městysi Veverská Bítýška - poplatek za komu-
nální odpad a poplatek za psa.
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, bude městys v případě, že občan ne-
splní tuto povinnost do stanoveného termínu, včas nezaplacené poplatky navyšovat až na trojnásobek.  
V případě, že nedoplatek nebude uhrazen ani na základě platebního příkazu, bude pohledávka předána exe-
kučnímu úřadu který poplatek bude vymáhat exekucí podle § 73 zákona o správě daní a poplatků

Číslo příjmového účtu obce je : 3527641/0100. Variabilní symbol Vám bude sdělen na tel.č. 549 420 397,
nebo na e-mailové adrese: ouvb@obecveverskabityska.cz.

INZERCE

ZM
ZDENĚK MIČÍK - stavební firma
Chudčice 5, 664 71 Veverská Bítýška
tel. 728 140 980, zdenekstavby@email.cz 

Spolehlivě,

Kvalitně,

Profesionálně ..

· stavební práce včetně 
dodávky materiálu

· obkladačské a izolační práce
· fasády - zateplení

· rekonstrukce bytových jader
· ploty z KB bloku včetně dřeva

· sádrokartonářské práce
· vodoistalace a topení

· tesařské práce

www.micik-stavby.cz

ÚKLID Vašeho domu, bytu

udělám za Vás pečlivě a spolehlivě.

Tel: 722 094 125
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 3,- 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 za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v září 2012 �� 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 - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@obecveverskabityska.cz

16

POSILOVNA
SQUASH

STOLNÍ TENIS

FINSKÁ&INFRA

SAUNA

ANALYZÁTOR ÚČINNOSTI CVIČENÍ

INDOOR CYCLING


