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Vážení spoluobčané,

úvodem tohoto čísla zpravodaje Vás zdravím
a sdělím Vám v krátkosti několik informací z našeho
městečka.

V měsíci září byla dokončena II. etapa výstavby
místní komunikace v ulici Pod Horkou. Byly osazeny
dopravní značky a koncem měsíce září proběhla zá-
věrečná prohlídka stavby, na jejímž základě bude
vydán kolaudační souhlas. 

Na Městském úřadě v Kuřimi odboru stavebním
a vodoprávním je zažádáno o stavební povolení na
liniový odvodňovací systém místní komunikace
v prostoru sjezdu z ulice Tišnovská do ulice Pod
Horkou mezi rodinnými domy pana Bedřicha a pana
Kryštofa. Po vydání právoplatného stavebního po-
volení bude stavba okamžitě zrealizována, čímž se
výrazně zamezí zaplavování místní komunikace
dešťovou vodou. Do konce letošního roku by měla
proběhnout ještě výstavba nájezdové rampy k bu-
dově pošty a oprava chodníků na sídlišti Na Bí-
týškách.

Pokračují veškeré přípravné práce týkající se re-
konstrukce čistírny odpadních vod a čerpací stanice
v ulici U Hřiště. Byla podepsána mandátní smlouva
na management projektu. Do konce roku je třeba
ještě zajistit tři výběrová řízení, sestavit rozpočet fi-
nancování a rozpočtový výhled do konce roku 2013,
který bude zajišťovat průběžné financování celé
akce. Na uvedenou stavbu jsme získali dotaci ve výši
62,5 miliónu Kč, v měsíci září jsme podali další
žádost o přidělení finanční částky ve výši 3,47 mi-
liónu Kč ze zvláštního účtu pro vodní hospodářství
JMK. Děláme všechny kroky potřebné k tomu, aby

městys svých finančních prostředků na tuto stavbu
vynaložil co nejméně. Vše by mělo být připraveno
nejpozději do konce měsíce února příštího roku, aby
stavba mohla být v první polovině příštího roku
zahájena a byly splněny podmínky dotačního titulu.
Zároveň Vám chci sdělit, že oprava čistírny odpad-
ních vod v žádném případě neovlivní výši ceny vod-
ného a stočného.

Na Jihomoravský krajský úřad na odboru život-
ního prostředí jsme požádali o finanční částku na
stavbu kanalizační sítě v ulici Boční. Dne 16. září
zastupitelstvo kraje schválilo naší žádost a na uvede-
nou stavbu získáme z rozpočtu JMK finanční částku,
která pokryje 50% celkových nákladů.

Zde bych se zmínil, že zástupci městyse v období
roků 2007 - 2010 podali celkem 17 žádostí o dotace
z různých operačních programů a zajistili finanční
zdroje ve výši 69 407 549,- Kč.

Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního
období a proto  touto cestou děkuji všem, kteří se
v uplynulých čtyřech letech podíleli na správě
městyse. Za čtyři roky se povedlo zrealizovat několik
důležitých a náročných staveb: dešťovou kanalizaci
Pod Horkou včetně čerpací stanice, splaškovou ka-
nalizaci V Brance, opravu místní komunikace Pod
Horkou, opravu sociálních zařízení v základní škole
v ulici Zábíteší a mateřské škole v ulici Pavla Perky,
výstavbu chodníku - propojka ulice Tišnovská -
Boční a výstavbu I. etapy chodníku ulice Tišnovská
aj.  Do vlastnictví městyse jsme zakoupili budovu
základní umělecké školy. Projektově je připraveno



Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na we-
bových stránkách městyse.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje III Rozpočtové opatření
městyse v roce 2010 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje III Rozpočtové opatření
městyse v roce 2010 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje na základě rozhodnutí
komise pro posouzení a vyhodnocení
nabídek ze dne 21.7.2010 na zakáz-
ku Městyse Veverská Bítýška "Výzva
Městyse Veverská Bítýška na poraden-
ské služby a management projektu
"Kanalizace a  ČOV Veverská Bítýška"
Regionální poradenskou agenturu,
s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20,
Brno, která bude provádět poraden-
ské služby a management projektu
"Kanalizace a  ČOV Veverská Bítýš-
ka".
Usnesení č. 10
ZM schvaluje na základě rozhodnutí

komise pro posouzení a vyhodnocení
nabídek ze dne 21.7.2010, na zaká-
zku Městyse Veverská Bítýška -
Výzva Městyse Veverská Bítýška
"Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška,
projektová dokumentace pro výběr
zhotovitele stavby" fy Vega spol.v.o.s,
Jiráskova 12, Brno, která  vypracuje
projektovou dokumentaci pro výběr
zhotovitele stavby .
Usnesení č. 11
ZM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1110
mezi Městysem Veverská Bítýška a fy
Vega spol.v.o.s, Jiráskova 12, Brno
jejíž předmětem je vypracování pro-
jektové dokumentace  pro výběr zho-
tovitele stavby "Kanalizace a ČOV
Veverská Bítýška".Smlouva o dílo je
nedílnou součástí zápisu, příloha č.6.
Usnesení č. 12
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo č. 1110 mezi Městy-
sem Veverská Bítýška a  fy Vega spol
v.o.s.  se sídlem Jiráskova 12, Brno,
týkající se vypracování projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby "Kanalizace a ČOV Veverská
Bítýška".
Usnesení č. 13
ZM schvaluje nájemní smlouvu č.
1600/10 týkající se nájmu pozemku
p.č. 110/3 v k.ú. Veverská Bítýška
mezi Městysem Veverská Bítýška a
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Orlí 27,
Brno.Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1.9.2010 do 31.8.2011 za
cenu 1 197,- Kč.

Usnesení č. 14
ZM pověřuje starostu městyse pod-
pisem  nájemní smlouvy č. 1600/10 k
pozemku p.č. 110/3 v k.ú. Veverská
Bítýška mezi Městysem Veverská
Bítýška a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Orlí 27,
Brno.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje převod investiční částky
ve výši 130 000,- Kč za rok 2010 z
rozpočtu Městyse Veverská Bítýška
ZŠ na neinvestiční příspěvek ZŠ ( dofi-
nancování opravy plynové kotelny
ZŠ)
Usnesení č. 16
ZM schvaluje prodloužení nájmu
spočívající v umístění technologie
ZkS v místnosti o rozměrech 1,80 x
3,00 m v I.NP a umístění stožárku,
pochůzné plošiny a žebříku ve štítové
zdi objektu České pošty s.p., s dobou
nájmu na dobu určitou do 6.9.2016
za stávajících podmínek uvedených
ve smlouvě. 
Usnesení č. 17
ZM pověřuje starostu podpisem
dodatku k nájemní smlouvě BVEVET
ze dne 4.7.2010 mezi Městysem Vev-
erská Bítýška a Vodafone Czech
Republic a.s. se sídlem Vinohradská
167, Praha.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 29.7.2010
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6 důležitých staveb včetně vydaných stavebních po-
volení, které bude nutno v nadcházejícím volebním
období postupně vybudovat.

Děkuji těm občanům, kteří uplynulé čtyři roky
pracovali v různých komisích městyse za jejich odve-
denou práci. Děkuji všem zaměstnancům městyse
a členům zastupitelstva městyse za jejich úsilí a pra-
covní nasazení.

Závěrem děkuji Vám občanům za spolupráci.
Z Vašich podnětů či připomínek jsem mnohdy
vycházel ve své práci.

Přeji Vám všem hodně zdraví.

Josef Mifek, starosta městyse

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 7.9.2010

Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na we-
bových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje  na základě  zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2
zařazení bodu  na program jednání -

Směna pozemků,, naplnění usnesení
ze dne 17. 3.2004 týkající se převodu
pozemku 2019/2 o výměře  383 m2 v
k.ú. Veverská Bítýška z majetku Měs-
tyse Veverská Bítýška. Uvedený poze-
mek vznikl po zaměření a digitalizaci
z pozemku č.1202/5 
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise

p.Reimera.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kolstrunka.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.



Brychtu.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje předloženou mandátní
smlouvu č. SML -Z -M-10-047 mezi
Městysem Veverská Bítýška a Re-
gionální poradenskou agenturou
s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20,
602 00 Brno, týkající se poraden-
ských služeb a managementu projek-
tu "Kanalizace a  ČOV Veverská Bítýš-
ka".
Usnesení č. 8
ZM pověřuje starostu podpisem
mandátní smlouvy č. SML -Z -M-10-
047 mezi Městysem Veverská Bítýška

a Regionální poradenskou agenturou
s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20,
602 00 Brno, týkající se poraden-
ských služeb a managementu projek-
tu "Kanalizace a  ČOV Veverská Bítýš-
ka".
Usnesení č. 9
ZM schvaluje na základě usnesení
zastupitelstva ze dne  17.3.2004
Darovací smlouvu na pozemek p.č.
2019/2 o výměře 383  m2 v k.ú. Ve-
verská Bítýška. Jedná se o pozemek,
který vznikl po zaměření a digitalizaci
z pozemku p.č. 1202/5, který byl v
roce 2004 předmětem Směnné

smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
převodem uvedeného pozemku  vč.
vypracování Darovací smlouvy uhradí
Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy na pozemek p.č.
2019/2 (Jedná se o pozemek, který
vznikl po zaměření a digitalizaci z
pozemku č. 1202/5) o výměře 383 m2

v k.ú. Veverská Bítýška .
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INFORMACE Z RADNICE
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ZDROJ VAŠICH 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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Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

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

635 00  Brno - Bystrc

Navštivte nové www stránky 
Obecní knihovny Vev. Bítýška : 
http://okvb.unas.cz (vč. online katalogu)
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INZERUJTE VINZERUJTE V OBECNÍM ZPRAOBECNÍM ZPRAVVODODAJIAJI !!
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2

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

NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Další číslo vyjde v prosinci 2010 �� Vydává Městys Veverská Bítýška, Nám. Na městečku 72, 664 71 Ve-

verská 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

Peèujete o sebe ráda ?
Chcete vypadat dobøe ?

Upøednostòujete
pøírodní kosmetiku ?

Otevøely jsme pro Vás nové studio Oriflame!

Kde nás najdete :
664 71 Veverská Bítýška, Na Bítýškách 326

Otevírací doba :
Po - 16-18h, Èt - 14-18h

Co nabízíme :
kosmetickým poradcùm Oriflame výdej internetových
objednávek, registrace nových èlenù, mo�nost vyzkou-
šení výrobkù Oriflame, pøednáškové akce - péèe o ple�,
barevná typologie, líèení - dle aktuální nabídky

Pozvánka na kávu 7.10.2010 16-18 hod.

Kontakt mimo otvírací dobu :
katerina.ksicova@oriflame.biz,

martakonecna.ori@email.cz, i.topkova@centrum.cz
e.jah@volny.cz

Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší

i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.

Platím hotově. Jsem přímý kupec, 

tel: 546 220 361.

Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším

stavu. Dohoda jistá tel: 776 809 213.

Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve

vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám.

tel: 776 637 839.

Koupím pozemek v Brně a okolí, pokud

možno stavební (menší i větší). Prosím nabíd-

něte Tel: 776 637 839.


