DUBEN 2004

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
V tomto čísle zpravodaje bych Vás chtěl informovat o průběhu prací, které v současné době
provádíme. Nyní dokončujeme aktivity započaté
v roce 2003. V prvé řadě se jedná o ulici Valinkevičovu (chodníky, povrch vozovnky), ulici Nábřežní a Říční (povrch, chodníky). Dojde také
k opravě výtluků v některých komunikacích (Na
Bítýškách, Za řekou apod.).
V letošním roce se bude realizovat kanalizace
v ulici Pod Horkou. Připravujeme projekt na územní řízení pro odvod povrchové vody v této lokalitě.
Projekt byl již dvakrát přepracováván, a to z důvodu usazení přečerpávací stanice vody, která nemohla být zbudována na obecním pozemku tak, jak
jsme původně předpokládali (jde o ochranné pásmo
vysokého napětí a vysokotlakého plynovodního
řádu). Proto budou nádrže přečerpávací stanice
umístěny do ulice Nádražní (sem bude v budoucnu
přivedena také povrchová voda z této ulice) a do
svodnice, která zaúsťuje do řeky v ulici Za řekou.
Určitě Vás zajímá, jaký je aktuální vývoj integrovaného dopravního systému. V obci koluje informace, že pokud obec nepodepíše smlouvu a konvenci, budou nám kráceny spoje. Žádná omezení
nejsou, naopak byly na základě našich připomínek
některé spoje doplněny. Byl jsem pověřen zastupitelstvem k jednání s firmou Kordis, ale počínání
některých členů obecního zastupitelstva mi to komplikovalo tím, že vstupovali do jednání sami. Tím
došlo k narušení kontinuity postupu v mikroregionu Kuřim.
Co se týče víceúčelové haly, v současné době se
připravujeme na územní řízení. V žádném případě
jsem nikdy neuvedl, že obec se bude kvůli stadiónu

zadlužovat. Toto tvrzení je lživá pomluva. V obdobné situaci jsem byl v roce 1992 a 1993, kdy jsme
museli rozhodnout, zda bude vodárenský svazek
fungovat samostatně nebo jako součást monopolu.
Sami vidíte, že tehdejší rozhodnutí o samostatnosti
bylo správné, že provoz funguje, je schopen se financovat a přináší nám přínos v tom, že šetří naše
peníze. Byla to podobná situace, jako je dnes. Je
nedůvěra ve vedení obce, že provoz zimního stadionu se nebude moci sám financovat a obec bude
muset vynakládat velké finanční prostředky na jeho
provoz. Důkazem toho, že hala může být dokonce
výdělečná, mohou být zimní stadiony v blízkém
okolí. Jde o Rosice a Velkou Bíteš, kde vykazují stadiony zisk. Už nyní máme zadáno až 70% procent
kapacity ledu mimo jiné i proto, že soutěže na krajské a okresní úrovni se budou hrát v naší obci.
Soutěž se hraje na uvedených stadionech, ale z důvodu velkého zájmu o led až v nočních hodinách
(po 21. hodině). Hala bude financována částečně
sponzory a státní dotací. Spoléhám na naši velkou
výhodu a tou je pracovní četa a její zaměstnanci.
Naše pracovní četa prováděla téměř veškeré práce,
které se v obci realizovaly. Kanalizace, komunikace,
chodníky, veškeré opravy prováděla obec sama a také proto jsme se, jako jedni z mála, ani jednou
korunou nezadlužili. Některé obce, které se
spoléhaly na soukromé firmy ve výstavbě kanalizací,
komunikací se velmi rychle zadlužily.

František Černý, starosta obce
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Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 3. prosince 2003
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce s c h v a l u j e :
- zařazení bodu - výzva k nápravě od
Krajského úřadu, do programu jednání - pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- navržený a rozšířený program - pro:
4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký,
Reimer)
- pana Mifka jako člena návrhové
komise - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek)
- ing. Reimera jako člen návrh.
komise - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.
(Reimer)
- pana Brychtu jako ověřovatele zápisu - pro: 5 hl., zdr.: 2 hl. (Ráb,
Brychta)
- pana Novotného jako ověř. zápisu pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký,
Reimer)
- výstavbu rodinného domu manželů
Kvasnicových na p.č. 1614/1 - pro: 5
hl., zdr.: 2 hl. (Ráb, Loutocký)
- přestávku na deset minut
- přestávku na pět minut
- stažení z projednání bod smlouva
o dílo s ing. Erbenovou s tím, že
ing. Erbenová bude pověřena ke
zpracování marketingové studie na
výstavbu víceúčelové sportovní haly
(v částce do 40.000,- Kč)
- posunutí besedy s občany (na téma
sportovní haly) do doby, až bude
zpracovaná marketingová studie
- revokaci rozhodnutí ze dne 3.9.
2003 o neprodeji pozemku p.č. 131
panu Jandovi - pro: 4 hl., proti.: 3 hl.
(Ráb, Loutocký, Reimer)
- prodej pozemku p.č. 131 panu Jandovi, Nádražní 65, Veverská Bítýška
- pro: 4 hl., proti.: 3 hl. (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- prodej pozemku p.č. 131 za cenu
150,- Kč/m2 - pro: 4 hl., proti: 2 hl.
(Reimer,Loutocký), zdr.: 1 hl. (Ráb)
- úhradu notářských poplatků, znaleckého posudku, zaměření týkajících se prodeje pozemku p.č. 131
kupujícím - panem Jandou - pro: 4
hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký,
Reimer)
- směnu obecního pozemku (pozemek před bývalým kinem – cca 80
m2) s pozemkem manželů Vlkových (pozemek v přístupové cestě k
ČOV cca 140 m2) s tím, že při výstavbě na pozemku budou manželé
Vlkovi respektovat připomínky
stavebního úřadu a poplatky spojené se směnou bude hradit Obec
Veverská Bítýška

- prodej pozemku p.č. 1180 paní Kropáčkové, Na Bílém potoce 559,
Veverská Bítýška s tím, že si uhradí
notářské poplatky, znalecký posudek a zaměření - pro: 4 hl., proti.: 3
hl. (Ráb, Loutocký, Reimer)
- prodej pozemku p.č. 1180 za cenu
150,- Kč/m2 - pro: 4 hl., proti.: 1 hl.
(Reimer), zdr.: 2 hl. (Ráb, Loutocký)
- prodej pozemku p.č. 356 o výměře
206 m2 paní Olze Doležalové, 9.
května 328, Veverská Bítýška za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že si uhradí
notářské poplatky, zaměření a znalecký posudek
- počty zaměstnanců obecního úřadu
- 8 (matrika 1, stavební úřad 3), pracovní četa maximální počet 29 a
počty pracovníků organizačních
složek – knihovna 3, - vývařovna
důchodců 2 zaměstnanci - pro: 4 hl.,
zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký, Reimer)
- odpisy obecního majetku
- vyhlášku č. 1/2003 o neinvestičním
příspěvku obci
- rozpočtovou změnu na straně příjmů - pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb,
Loutocký, Reimer)
- rozpočtovou změnu ve výdajích pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Loutocký,
Reimer)
- odpuštění částky 15.000,- Kč za žáky cizích obcí, které navštěvují ZŚ
Veverská Bítýška (do 5. třídy)
- aktualizovaný povodňový plán
- žádost pana Karáska, Jugoslávská 34,
Brno o uznání vlastnického práva na
p.č. 2195 s tím, že si uhradí
notářský zápis a poplatky s tím spojené
- s výstavbou hřiště v obci Veverská
Bítýška v lokalitě Na Bítýškách
s tím, že bytové družstvo Květnice
požádá o pronájem pozemku,
požádá o územní a stavební povolení. V případě, že nebude určen
správcem pan Zemánek, bude zodpovídat za hřiště SBD Květnice a v
celodenním režimu ho provozovat.
Bude zároveň zodpovídat za případné úrazy - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.
(Černý)
- výstavbu rodinného domu v lokalitě
U stávku paní M. Vysloužilové s
tím, že při případném nesouhlasu
státní správy nepřebírá obec zodpovědnost za neuskutečnění výstavby. OZ doporučuje zakoupit pozemek až po rozhodnutí územního
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řízení - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb)
- doplnění plánu činnosti Výboru územního plánování dle požadavků
starosty. Dále OZ schvaluje, že
finance se budou rozdělovat až po
předložení přípravných prací. Finance pro rok 2004 navrhne finanční
výbor do konce roku 2003.
- podle zákona č. 122/2002 Sb. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000
se doplňuje usnesení OZ ze dne
20.11.2002 vyjmenovanými částkami příplatků pro členy OZ podle
počtu obyvatel takto:
neuvolněný místostarosta, pevná
částka 9.000,- Kč, příplatek dle obyvatel 2.430,- Kč
neuvolněný předseda komise 110,Kč
neuvolněný člen zastupitelstva 110,Kč - (měsíčně) - pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.
(Ráb, Loutocký, Reimer)
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce n e s c h v a l u j e :
- ing. Rába jako ověřovatele zápisu pro: 2hl. (Reimer, Loutocký), proti: 2
hl. (Černý, Novotný), zdr.: 1 hl.
- Konvenci o souhlasu s integrovanou
dopravou v Jihomoravském kraji pro: 3hl (Ráb, Loutocký, Reimer),
proti: 4hl.
- uspořádání besedy s občany na téma integrovaná doprava - pro: 3hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký), proti: 2hl.
(Novotný, Černý) zdr.: 2hl.
- omezení kompetencí starosty, které
vykonává při neexistenci rady - pro:
3hl (Ráb, Loutocký, Reimer), proti:
4hl.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce b e r e na vědomí :
- že vznikne návrh řešení (dohody)
mezi MRS a rodinou Kiliánových,
která bude předložena jakmile bude
vypracována na nejbližším OZ. Do
té doby jsou pozemky a rybníky ve
vlastnictví obce
- zprávy o výsledku kontrol na Čističce odpadních vod Veverská Bítýška
- zprávu o stavu obecního autobusu

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce p o v ě ř u j e :
- starostu obce k jednání o odkupu
pozemků v lokalitě Pod Horkou pro
vybudování komunikace - pro: 5hl.,

proti:1hl. (Černý), zdr.: 1 (Mifek)
- pana Mifka k jednání o výkupu pozemků u hřiště s tím, že pozemky
budou použity na stavbu nového
fotbalového hřiště a ke zřízení
sportovního areálu - pro: 6 hl.,
zdr.:1 hl. (Ráb)

- starostu obce a ing. Reimera - rozeslat vyhlášení výběrového řízení
nejpozději do 20. prosince s tím, že
ve výzvě bude uvedeno, že projektant se zúčastní všech jednání, ve
kterých bude obec jednat s vlastníky pozemků v nových lokalitách

a s vlastníky pozemků ve stávajících komunikacích. V této fázi bez
nároků na honorář - pro: 6 hl., zdr.:1
hl. (Ráb)
- ing. Rába k jednání o cyklostezkách
v regionu Tišnovsko - pro: 6 hl.,
zdr.:1 hl. (Ráb)

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 22. prosince 2003
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce s c h v a l u j e :
- schválený a navržený program
- p. Mifka jako člena návrhové komise
- pro: 6hl., zdr.: 1 hl. (Mifek)
- ing. Reimera jako člena návrhové
komise - pro: 6hl., zdr.:1 hl.
(Reimer)
- ing.Rába jako ověřovatele zápisu pro: 6hl., zdr.: 1 hl. (Ráb)
- p. Brychtu jako ověřovatele zápisu pro: 6hl., zdr.: 1hl. (Brychta)
- rozpočtovou změnu v příjmech pro: 4hl, zdr: 3hl. (Ráb, Reimer,
Loutocký)
- rozpočtovou změnu ve výdajích pro: 4hl, zdr: 3hl. (Ráb, Reimer,
Loutocký)
- zvýšení položek účelových dotací v
příjmech a výdajích o finanční
částky, které budou skutečně převedeny na účet obce od Krajského
úřadu a Úřadu práce Brno-venkov v
měsíci 12/2003 - pro: 4hl, zdr: 3hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- rozpočtové provizorium na rok 2004
s tím, že se rozpočtové provizorum
bude řídit těmito pokyny: neinvestiční výdaje budou čerpány až do
schválení rozpočtu roku 2004, maximálně do výše 1/12 rozpočtu roku
2003 měsíčně, - investiční akce

budou do schválení rozpočtu zastaveny, - rozpočet bude předložen
na prvním veřejném zasedání obecního zastupitelstva roku 2004 - pro:
4 hl., proti: 2hl. (Ráb, Loutocký),
zdr.:1hl. (Reimer)
- nájem pozemku p.č. 527 o rozloze
15,8 m pro SBD Květnice, pozemek
bude sloužit ke zbudování smetníku
pro dům 647 - pro: 4hl, zdr: 3hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- Statut Sociálního fondu Obce Veverská Bítýška včetně jeho tvorby
- Smlouvu o placení odměn stanovených autorským zákonem poskytovatelem kopírovacích služeb s
tím, že se vypouští § 6
- odpis obecního majetku - kopírovacího stroje TOSHIBA
- vyhlášku č. 2/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj
- poskytnutí kopií smluv členům OZ,
které požadoval ing. Ráb s tím, že
budou zastřeny podpisy a razítka
protistran - pro: 4hl, zdr: 3hl. (Ráb,
Reimer, Loutocký)

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce n e s c h v a l u j e :
- odložení bodu - pronájem pozemku
p.č. 527 SBD Květnici - na příští
zasedání OZ, kde by bylo předlože-

no vyjádření obyvatel domu č.p.
648 a SBD Květnice - pro: 3hl (Ráb,
Reimer, Loutocký), proti: 4hl
- vydání jednacího řádu jako vyhlášky
obce - pro: 3hl (Ráb, Reimer,
Loutocký), proti: 4hl

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce b e r e na vědomí :
- zprávu o výsledku finančních kontrol v příspěvkových organizacích,
organizačních složkách obce a jiných organizacích

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce p o v ě ř u j e :
- ing. Reimera a starostu obce k požádání institucí (JMP, JME, VS) o vyjádření. Toto proběhne po předložení potencionálního počtu obyvatel, který dodá starostovi ing.
Reimer. Po obdržení vyjádření institucí budou zpracovávány jednotlivé
projekty
- starostu obce k vypracování harmonogramu konání zasedání OZ na rok
2004 a tento harmonogram předložit nejpozději na 1. OZ v pří-štím
roce
- právničku obce k prověření platnosti nájemní smlouvy na kulturní dům,
na příštím OZ budou zastupitelé s
výsledkem seznámeni - pro: 4hl,
zdr: 3hl. (Ráb, Reimer, Loutocký)

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 28. ledna 2004
Přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ) - p. Brychta se
omluvil.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce s c h v a l u j e :
- navržený a rozšířený program
- pana Mifka jako člena návrhové komise - pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek)
- ing. Loutockého jako člena návrhové
komise - pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Loutocký)
- ing. Rába jako ověřovatele zápisu pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Ráb)

- pana Novotného jako ověřovatele
zápisu - pro: 5 hl., zdr.: 1 hl.
(Novotný)
- vyhlášku č. 1/2004 o udržování pořádku v obci
- harmonogram konání VZOZ s tím,
že začátky budou nejdříve v 17.30 pro: 4hl. ,zdr. 2hl., (Mifek, Černý)
- svolání besedy se zástupcem Kordisu na 18.1.2004 v 17.30 hod s
tím, že pozvání zařídí starosta obce
- pro: 5 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek)
- přijatá usnesení
3

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce b e r e na vědomí :
- zprávu o výsledku inventarizace

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce p o v ě ř u j e :
- kontrolní výbor obce, aby předal žádost o kontrolu Vodárenského svazku kontrolnímu výboru Vodárenského svazku
- p. Novotného, aby předložil podrobný přehled činnosti za měsíc únor a
to v březnovém VZOZ - pro: 5 hl.,
zdr.: 1 hl. (Černý)

- starostu, aby zajistil nabídky poskytovatelů telekomunikačních služeb a
předložil na příštím OZ nabídku
nejvýhodnější - pro: 4hl., zdr : 2h.
(Černý, Novotný)

- starostu a předsedu VÚP, aby se
nejpozději do 13.2.2004 sešli s ing.
Honců a Judr. Ryšavou a projednali
a doplnili výzvu o připomínky z
minulého OZ. Po schválení staros-

tou a předsedou VÚP bude obratem
rozeslána výzva vybraným architektům

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 17. března 2004
Přítomno 7 členů obecního zastupitelstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce s c h v a l u j e :
- navržený a rozšířený program - pro:
4 hl., zdr. : 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký)
- ing. Reimera jako člena návrhové
komise - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl.
(Reimer)
- pana Mifka jako člena návrhové komise - pro: 6 hl., zdr.: 1 hl. (Mifek)
- ing. Loutockého jako ověřovatele zápisu - pro: 6 hl., zdr.: 1hl. (Loutocký)
- p. Novotného jako ověřovatele zápisu
- čerpání rozpočtu roku 2003 v příjmové části - pro: 4hl., zdr.: 3hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- čerpání rozpočtu roku 2003 ve výdajové části - pro: 4hl., zdr.: 3hl. (Ráb,
Reimer, Loutocký)
- schvalování rozpočtu r. 2004 po paragrafech - pro: 4hl., zdr.: 3hl. (Ráb,
Reimer, Loutocký)
- rozpočet roku 2004 v příjmové části
s tím, že bude paragraf 6171
(pronájem nemovitostí) navýšen o
20.000,- Kč - pro: 4 hl., zdr.: 3 hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- rozpočet na rok 2004 ve výdajové
části s tím, že bude úpraven paragraf 3419 (víceúčelová hala) snížení o 14.600,- Kč a paragraf
6402 (finanční vypořádání) navýšen
o 34.600,- Kč - pro: 4 hl., proti: 3 hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- úpravu rozpočtu ve výdajové části v
paragrafu 3419 (víceúčelová hala) snížení o 14.600,- Kč a paragrafu
6402 (finanční vypořádání) navýšen
o 34.600,- Kč - pro: 4 hl., proti: 3 hl.
(Ráb, Reimer, Loutocký)
- revokaci usnesení VZOZ ze dne
3.12.2003, o prodeji p.č. 1180 paní
Kropáčkové, Na B. potoce 559, V.
Bítýška
- prodej části pozemku p.č.1143
(KM), označené ve zjednodušené
evidenci jako p.č. 5574/1 paní
Jaroslavě Kropáčkové, Veverská
Bítýška 559
- prodej části pozemku p.č. 1143 za

cenu 150,- Kč/m2 s tím, že si paní
Kropáčková
uhradí
znalecký
posudek, notářské poplatky a zaměření
- záměr směnit pozemek p.č. 1143
(KM) označený ve zjednodušené
evidenci jako p.č. 5574/1 (PK) s pozemkem na hřbitově nebo na ČOV,
který je ve vlastnictví pana Babáka s
tím, že se k jednání pověřuje starosta
- směnu strategicky důležitého pozemku p.č. 1502 vlastníků Vackové
Boženy, Za řekou 602, Veverská
Bítýška, Vacka Jaroslava, Za řekou
602, Veverská Bítýška a PaedDr.
Vacka Pavla, Nádražní 625,
Veverská Bítýška s pozemky obce
p.č. 1202/90, 1202/2, 1202/3,
1202/4 a část parcely č. 1202/5
- vstup obce do mikroregionu s prac.
názvem „Studánky“ s tím, že
poplatek v letošním roce bude činit
5.000,- Kč jako vkladová částka,
plus 2,- Kč na hlavu obyvatele a rok
- stažení a přesunutí bodu 11 a 12 z
programu na příští VZOZ
- řád veřejného pohřebiště
- vyhlášku č. 2/2004, o zrušení vyhlášky č. 9/2003
- odkup pozemku p.č. 451/2 o výměře 128 m2 od pana Nečase, za cenu
150,- Kč/m2 pro budoucí zbudování
komunikace s tím, že bude akceptovat, že na parcelách č. 453/1 a
454 je zájmový chov koní (bude
uvedeno ve smlouvě)
- výkup pozemku p.č. 453/2 o výměře
72 m2 v ceně 150,- Kč/m2 od
manželů Loutockých
- odpis obecního majetku (varhany +
gramo)
- zrušení detašovaného pracoviště ZŠ
Vev. Bítýška v Chudčicích a to od
31.8.2004
- paní Danu Brothánkovou, Čebín 7
jako projektantku pro úpravy ve
školní jídelně při ZŠ - pro: 6 hl., zdr.:
1 hl. (Ráb)
- projektanty na víceúčelovou halu a
to - na vodovodní přípojku, splaškovou a dešťovou kanalizaci ing. J.
Erbenovou, - přeložka plynovodního
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řádu STL paní Z. Jerouškovou, - přeložka vysokého napětí ing. Žamberský, - část architektonicko - stavební
ing. P. Steé, - statické posouzení ing.
J. Chalabala - pro: 4 hl., proti: 3 hl.
(Ráb,Reimer,Loutocký)
- žádostí p. Prokeše, že zbuduje lávku
pro pěší na vlastní náklady s tím, že
se bude jednat o přechod ke
Slešťůvce (ve směru prodloužené
komunikace u domu p.č. 649) a to v
šířce 50 cm - pro: 6 hl., proti: 1 hl.
(starosta)
- přijatá usnesení

Obecní zastupitelstvo ve Veverské Bítýšce n e s c h v a l u j e :
- přesunutí bodu č. 13 (schválení konvence IDS) a schválení projektantů
pro halu - pro: 3 hl. (Ráb, Reimer,
Loutocký), zdr.: 4 hl
- ing. Rába jako ověřovatel zápisu pro: 2 h . (Loutocký, Reimer), zdr.: 1
hl .(Ráb), proti: 3 hl.
- předběžný souhlas se záměrem vybudováním hřiště na hokejbal v
lokalitě Na Bítýškách - pro: 3 hl.
(Ráb, Loutocký, Reimer), zdr.: 1 hl.
(Novotný), proti 3 hl.
- zahrnutí finanční částky na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Na
Bítýškách do rozpočtu na rok 2004 pro: 3 hl. (Ráb, Reimer, Loutocký),
proti: 1 hl. (starosta), zdr.: 3 hl.
- pověřit finanční výbor, aby v rozpočtu vyčlenil částku na opravu Kulturního domu - pro: 3 hl. (Ráb
,Reimer, Loutocký), zdr. 4 hl.
- odkup použitých obrubníků od pana
Cvrka za cenu 90,- Kč/ks

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce b e r e na vědomí :
- předání žádosti na vyčištění koryta a
břehů řeky Svratky na Povodí Moravy

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce p o v ě ř u j e :
- výbor pro územní plánování k
vypracování návrhu na nejlepší
řešení problematiky přístupu na
soukromé
pozemky
v ulici
Hvozdecká - pro: 6 hl., proti: 1 hl.
(starosta)
- starostu k jednání s firmou Kordis o

nové smlouvě o příspěvku na IDS pro: 4 hl., zdr.: 3 hl. (Ráb, Reimer,
Loutocký)
- starostu k jednání s firmou Kordis
ohledně parkování autobusů v obci
- výbory a komise při OÚ k vypra-

cování výročních zpráv a plánů činnosti na rok 2004
- starostu k jednání se Správou a
údržbou silnic Brno, ve věci opravy
chodníků na mostě přes řeku
- starostu k zajištění opravy výtluků

na komunikaci v lokalitě Na Bítýškách

75. výročí založení organizované kopané ve Veverské Bítýšce
- svátek všech občanů naší obce
Koncem roku 2003 se konala vzpomínková schůze při příležitosti 75. výročí založení organizované kopané ve
Veverské Bítýšce.
Přivítali jsme mezi sebou hosty a to zástupce obce Veverská Bítýška, Františka Černého, starostu, zástupce Městského úřadu v Kuřimi, pana Ambrože, starostu, Ing. Bednáře, jednatele firmy SPORTWAY, jednoho z hlavních sponzorů fotbalového klubu. Ve svých projevech poděkovali za vzornou reprezentaci naší obce.
Nadšeni byli všichni účastníci tohoto vzpomínkového setkání. S odstupem času lze říci, že naší kopané se podařilo
i v nových společenských podmínkách nastoupit cestu, která vede náš fotbal k dobrým výsledkům.
Klub však není abstraktní pojem, klub to jsou konkrétní lidé více či méně obětaví, jsou to fotbalisté, funkcionáři - ale
hlavně jejich společná práce v rozvoji metodiky fotbalu, péče o mládež, ale také vytváření odpovídajícího zázemí
a materiální základny pro kopanou. Je to láska ke kopané, k poznávání její krásy, pravého kamarádství a přátelství a to
vše zahaleno do moře námahy, fyzické přípravy. To dává našim mladým lidem kopaná.
Bítešský fotbal v celé své historii měl a má štěstí na sportovní individuality velkého formátu. Poctivým přístupem ke
sportu, studiu nebo práci se stali vzorem pro ostatní. Do této řady patří i Petr Štancl, brankář našeho A týmu. Poprvé
za náš tým nastoupil 9.dubna 1989. Letošní rok bude patnáctý a Petr za tuto dobu odchytal 220 mistrovských zápasů.
Přítomní přestavitelé obce, kopané i hosté Petrovi poděkovali za vše dobré, co pro naši kopanou vykonal, popřáli mu
zdraví a další sportovní úspěchy. Všichni ostatní se připojili srdečným potleskem.
Předseda kopané Jirka Hrdlička se potom zamýšlel, jak vylepšit prostředí, aby odpovídalo úrovni naší kopané. Je to
v prvé řadě odstranění topolů, které ohrožují bezpečnost jak sportovců, tak návštěvníků. Hovořil o oplocení celého
areálu a záměru vybudovat u hráze nové kryté sedačky. V horizontu několika příštích roků bude nutné vybudovat ještě
jednu hrací plochu s celým komfortem, zavlažováním atd. S touto představou vstupuje naše kopaná do dalších let
s přesvědčením, že nic fotbal neodvrátí od uskutečnění veřejně prospěšných a smělých záměrů. A věřte, že taková práce
je radostná a je jistě hodna úsilí a píle všech členů a sportovní veřejnosti naší obce.
Vážení sportovní přátelé,
Nový rok už je dávno za námi a s ním i různá předsevzetí, která jsme si do něho přinesli. Zamysleme se tedy ještě
jednou nad svým okolím, nebo sportovním klubem, zda v našich vztazích je vždy to pravé proklamované přátelství
a kamarádství a pěkné mezilidské vztahy, které jsou tolik potřebné v dnešní době.
Proto si společně přejme, aby nám všem sloužilo zdraví, vydržel optimismus a vedle povinností nám zbyla i potřebná chvilka na aktivní odpočinek a na setkání s přáteli na zápasech našich fotbalistů.
Josef Dvořák

Sezóna 2003 - 2004.
Podzim 2003
Hrajeme 1. "A" třídu, sk. A - podzim 2003
V rámci přípravy na novou sezónu sehrálo mužstvo tři přípravná utkání. Na hostování ze Sparty Brno přišel Tomáš
Zavřel.
V podzimní části sezony odehrálo "A" mužstvo 13 mistrovských utkání: - 8 x zvítězilo, - 2 x remizovalo, - 3 x prohrálo,- získalo 26 bodů, aktivní skóre 24 : 18 a v tabulce se umístilo na 5. místě se ztrátou pěti bodů na vedoucí Spartu
Brno.
V domácím prostředí bylo odehráno 7 utkání. Na hřišti soupeřů bylo odehráno 6 utkání.
V 13 mistrovských zápasech se prostřídalo celkem 21 hráčů:
13 - Svoboda Petr, Sova Aleš, Bednář Petr, 12 - Zavřel Tomáš, Novotný Radek, Hrbek Aleš, 11 - Balabán Zbyněk,
Kadeřábek Václav, Šoukal Petr, 10 - Koláčný Kamil, Mifek Josef, 9 - Střecha Tomáš, Brychta Jan, 7 - Věchet Roman,
Kudláček Martin, 6 - Štancl Petr , Slanina Igor, 1 - Fišer Karel , Havlín Jan, Pavloušek Josef, Svoboda Jan.
Na 24 vstřelených brankách se podílelo 11 hráčů: 6 - Kadeřábek, 5 - Střecha, 2 - Novotný, Sova, Šoukal, Brychta,
1 - Bednář, Slanina, Zavřel, Hrbek, Koláčný Kamil.
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VYÚČTOVÁNÍ VELIKONOČNÍ SBÍRKY ADRA "Pomáhat může každý"
Jsou dny, kdy můžete i vy pomoci lidem v krajní nouzi.
Sbírky v roce 2003:
O.s. ADRA děkuje všem dárcům za finanční příspěvky do této sbírky v roce 2003. Tato loňská sbírky proběhla na celém
území České republiky a její výtěžek dosáhl ke dni 31.07.2003 částky 4 353 480 Kč. Díky podpoře všech dárců bylo
možné :
1. Zrealizovat téměř 30 cest. Dopraveno bylo téměř 400 tun humanitární pomoci do zemí bývalé Jugoslávie (Bosna a
Hercegovina, Kosovo, Srbsko, Černá Hora) a na Ukrajinu. Z veřejné sbírky uvolněno: 3 400 447 Kč. Hodnota pomoci téměř 12 milionů Kč.
2. Vybavit zdravotní středisko na peruánsko-ekvádorské hranici, kterou často postihují přírodní katastrofy. Z veřejné
sbírky bylo uvolněno: 327 500 Kč. Hodnota pomoci činila téměř 3 miliony Kč.
3. Poskytovat půjčky drobným řemeslníkům a farmářům a postavit domek v bosenském městě Tešanj. Z veřejné sbírky
bylo uvolněno: 554 117 Kč.
4. Pomoci obětem válečného konfliktu v Iráku formou tří leteckých humanitárních zásilek. Z veřejné sbírky bylo uvolněno: 71 416 Kč.

MATRIČNÍ STATISTIKA
Obec Veverská Bítýška měla k 1.lednu 2004 2.774 občanů.
V roce 2003 se narodilo 26 nových občánků.
Sňatek uzavřelo 15 občanů Veverské Bítýšky.
Rozloučili jsme se 32 občany z naší obce.

INFORMACE PRO OBČANY
Pečovatelská služba
Naše obec zajišťuje pečovatelskou službu prostřednictvím dobrovolných pracovníků.
Pečovatelskou službu poskytuje obec těžce zdravotně postiženým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat
nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou
osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu
a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků.
Obcí může být poskytována pečovatelská služba dětem,jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu
nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky.

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA TERMÍNU FONDU
HARTMANN-RICO Dobrý soused
Společnost HARTMANN-RICO se již od svého vzniku snaží přispět ke kvalitě života občanů v obci Veverská Bítýška.
Před několika lety vznikl k tomuto účelu fond Dobrý soused. Prostřednictvím tohoto fondu přispíváme místním organizacím na podporu jejich činnosti, která je zaměřena pro děti, mládež a seniory a to především v oblasti ekologie, turistiky, sportu a kultury. Každý rok se rozděluje částka 200.000,-Kč, případné nevyčerpané prostředky se převádí do
dalšího roku. Pro informaci vám přikládáme tabulku s přehledem projektů a aktivit, které byly přihlášeny na jaře a na
podzim roku 2003, a s přispěnou částkou.
Doposud byly projekty předkládány dvakrát ročně, vždy k 31.květnu a 31. říjnu každého roku.
Chtěli bychom Vás informovat o změně termínů, kdy je možné projekty se žádostí o finanční příspěvek předkládat. Z
důvodu lepšího porovnání jednotlivých projektů a žádostí je stanoven pouze jeden termín na předložení, tj. do 31. května každého roku.
V případě zájmu o finanční příspěvek zasílejte prosím své projekty do výše uvedeného termínu na adresu:

Mgr. Petr Pokorný, HARTMANN-RICO a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška.
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Veškeré informace o fondu Dobrý soused naleznete také na našich webových stránkách:

www.hartmann.cz/služby/Dobrý soused
Schválené sponzorské příspěvky představenstvem H-R 2003
Sdružení
Obecní knihovna Vev. Bítýška

Projekt, aktivita
Vybudování informačního
systému pro uživatele knihovny

Příspěvek celkem
25 000 Kč

Svaz důchodců ČR Vev. Bítýška

Zajištění plánu činnosti

10 000 Kč

FC Veverská Bítýška

Podpora celoroční činnosti

37 000 Kč

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR

Úpravy okolí skautské klubovny

17 000 Kč

Český zahrádkářský svaz
Klub vodní turistiky
Divadelní spolek PRKNO
Školní družina Veverská Bítýška

Okrašlovací spolek Vev. Bítýška
Svaz důchodců ČR Chudčice
HOCKEY CLUB Veverská Bítýška
TENISOVÝ CLUB HARTMANN-RICO
Veverská Bítýška

Podpora společenské činnosti v
obci
Celoroční činnost, úprava
klubovny
Obnova technického zázemí
Koupě resuscitační loutky pro
projekt "Umění včas a správně
pomoci!“
Zlepšení vybavení Keramickovýtvarné dílny, koupě
hrnčířského kruhu
Celoroční činnost - kult. akce
poznávací zájezdy
Celoroční činnost - pronájmy,
doprava, vybavení hráčů
Dovybavení areálu a majetku
clubu

CELKEM:

5 000 Kč
19 000 Kč
30 000 Kč
12 000 Kč

25 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
220 000 Kč

INZERCE
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- i nebankovní
- pro zaměstnance, firmy i podnikatele

Telefon 606 605 721
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OBCHODNÍ CENTRUM



REALITNÍ KANCELÁØ
KAREL ŠANCA

DLOUHÁ 5
664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
tel., fax 549 420 500, mobil 777 600 500

- REALITNÍ KANCELÁØ
KOMPLEXNÍ REALITNÍ SLUBY,
PORADENSTVÍ A OCEÒOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
POKUD CHCETE PRODAT NEBO PRONAJMOUT SVOJI NEMOVITOST, HLEDÁTE
DÙM, BYT, CHALUPU, CHATU, KANCELÁØE, POZEMKY ?
VEŠKEROU AGENDU S PØEVODEM
NEMOVITOSTÍ VYØÍDÍME ZA VÁS !!

OBRATE SE NA NAŠI REALITNÍ
KANCELÁØ

- Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY VYBÍRÁME :
K PRODEJI
-

Chata 3+1 Veverská Bítýška
Chata 1+k Veverská Bítýška
Chata 3+1 Holasice
2
Pozemek Veverská Bítýška - 44 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 1483 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 600 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 1200 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 900 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 510 m
2
Pozemek Veverská Bítýška - 1020 m
2
Pozemek Chudèice - 2500 m
2
Pozemek Chudèice - 609 m
2
Pozemek Hvozdec - 1000 m
Pozemek Lelekovice (sad-zahrada) 2
450 m
- Prodej 13ks prefa-garáí (mono i jednotlivì)

CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA

390 000,490 000,-

330 000,440 000,1 250 000,440 000,545 000,720 000,1 440 000,540 000,612 000,1 224 000,1 250 000,800 000,400 000,135 000,-

490 000,-

CENA

30 000,-/KS

8000,-/mìs.
vè.. ink.
7800,-/mìs.
vè.. ink.
500,-/mìs.

K PRONÁJMU
-

Byt 2+KK (zaøízený) Vev. Bítýška

CENA

-

Byt 2+1 (nezaøízený) Vev. Bítýška

CENA

-

Gará Vev. Bítýška

CENA

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME :
BYTY ve Vev. Bítýšce, RODINNÉ DOMY, CHATY, POZEMKY VE Vev.
Bitýšce, Tišnovì, Kuøimi A OKOLÍ.
NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Tisková uzávěrka - 1.4.2004  Další číslo vyjde v červenci 2004  Vydává obec 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@tisnow.cz
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