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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil a informoval o zá-

měrech obce týkajících se výstavby a oprav. V le-
tošnímroce je třeba dobudovat povrchovou kana-
lizaci v ulici Pod Horkou. Část této  kanalizace je již
položena v zemi. V minulém roce mělo dojít k vý-
stavbě přečerpávací jímky, která má zajišťovat fun-
kčnost kanalizace. Na tuto jímku naváže výstavba
výtlakové části se zaústěním do řeky Svratky. Obec
oslovila několik stavebních firem za účelem vypra-
cování cenových nabídek s případnou realizací sta-
vby přečerpávací jímky. Celou situaci vážně zkom-
plikovala výstavba rodinného domu téměř na hrani-
ci pozemku, kde se má tato jímka nacházet. K vý-
stavbě prodloužení kanalizačního a vodovodního
řádu v ulici Pod Horkou je dán požadavek v Kuřimi
na vydání vodoprávního rozhodnutí a současně se
zpracovává projektová dokumentace na prodloužení
plynovodního řádu v této lokalitě. Je podána žádost
o  vypracování projektové dokumentace na výstavbu
chodníku v ulici Tišnovská a projektové dokumen-
tace na výstavbu hřiště na plážový volejbal Na
Ostrůvku.

Na základě požadavku a připomínek krajské
hygienické stanice se zpracovává projekt na opravu
sociálního zařízení v budově školy v ulici Zábíteší.
Tyto opravy by měly být provedeny v průběhu
měsíců července a srpna. Řeší se situace okolo stále
diskutované budovy České spořitelny (ZUŠ). Obec je
vlastníkem pozemku pod budovou, budova je ve
vlastnictví České spořitelny. Tato se rozhodla tuto
budovu prodat za částku 6,7 miliónu korun. Zástupci

České  spořitelny vedli několik jednání s obcí a po-
kud obec budovu neodkoupí, bude zařazena do
prodeje prostřednictvím realitní kanceláře i přesto,
že stojí na pozemku obce. Obec v současné  době
hledá nejvýhodnější způsob, jak provoz  ZUŠ zacho-
vat. 

Vážení občané,
v současné době se v obci provádí rekonstrukce

vedení NN a domovních přípojek. Tato akce je
rozdělena na dvě etapy : I. etapa se týká náměstí Na
Městečku, II. etapa ulice Boční, Tišnovské, Pavla
Perky, investorem je společnost EON. Zde bych si
dovolil požádat o trochu trpělivosti a shovívavosti
k této akci.

Od počátku letošního roku došlo k úpravě ceny
za svoz domovního odpadu, cena se  sjednotila  na
částku 200 Kč / na občana a rok. Ukládání odpadu
do místního ekodvora zůstává nadále bez poplatku
a to na základě předložené kartičky, která je součástí
uhrazeného poplatku za  svoz domovního odpadu.

Chci upozornit, že ukládání jakéhokoliv odpadu
včetně suti na různá místa v okolí naší obce je černá
skládka a pokuty za tyto skládky jsou značně vysoké.

Josef Mifek, starosta obce
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INFORMACE VODÁRENSKÉHO SVAZKU BÍTÝŠSKO
Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšení hladiny spodních vod dochází v jarních měsících k pře-

kročení normy množství dusičnanů ve vodovodním řádu. Tato situace nastává každoročně a trvá v délce čtyř
až pěti týdnů. Hladina dusičnanů nepřesahuje celoročně 35 mg/l. Povolená norma je 50mg/l. Zvýšené
množství, které v tomto období dosahuje hodnot kolem 70mg/l, není pro dospělého člověka nebezpečné.
Odborníci doporučují,  aby v tomto období  nepoužívaly vodu k pití těhotné ženy a děti do tří let. Pokud
dojde ke zvýšení dusičnanů ve vodovodním řádu, vodárenský svazek upozorní na tuto skutečnost vy-
hlášením v místním rozhlase, vyvěšením na veřejné desce a stránkách na Internetu. Do mateřských škol ve
Veverské Bítýšce a Chudčicích navážíme každý den nezávadnou vodu z Kuřimi. Na zvýšené množství
dusičnanů má vodárenský svazek udělenu výjimku na provoz vodovodů od Krajské hygienické stanice.
Vyjímka je udílena na dobu tří roků a byla vydána v roce 2006.

Obec Veverská Bítýška společně s vodárenským svazkem je povinna v tomto období hledat náhradní
zdroj pitné vody nebo vybudovat úpravnu vody na stávajícím vodovodním zdroji.

To znamená dosti velké investice při budování některého z těchto zařízení.
Ceny vodného a stočného byly v minulých létech velice nízké. Nebylo možné realizovat větší opravy

vodovodních  a kanalizačních sítí.
Jako příklad bych uvedl obnažení ventilů pro uzavírání jednotlivých větví vodovodu. Po zjištění stavu

nebylo možné opravu provést pracovníky obce nebo vodárenského svazku. Na provedení oprav dodavatel-
sky nebyly finanční prostředky, a proto došlo k zahrnutí výkopů. Na nové vedení vodárenského svazku
přechází povinnost tuto opravu zrealizovat.

Při kalkulaci nákladů na výrobu jednoho kubíku vody a následného čištění splašků, jsme dospěli k tomu,
že není možné při současných cenách vodného a stočného  vodárenský svazek dále provozovat.

Na valné hromadě vodárenského svazku byla proto navržena cena podle skutečné kalkulace a tato cena
bude předložena zastupitelům obcí ke schválení. Cena za vodné a stočné je navržena na minimum potřeb-
né pro provoz vodárenského svazku a současně tak, aby co nejméně postihla naše občany. I po navýšení
ceny na 31,-  Kč zůstaneme značně pod průměrem cen v okolních obcích. Žádáme vás, vážení občané,
o pochopení uvedených skutečností. Snahou vodárenského svazku je poskytnout občanům co nejlepší
služby a co nejkvalitnější zdroj pitné vody.
Děkuji Pavel Novotný, předseda Vodárenského svazku Bítýšsko.

ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.Usnesení č.1
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Novotného.Usnesení č. 2
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.Usnesení č. 3
ZO schvaluje ověřovatele zápisu pí.
Jerouškovou.Usnesení č. 4
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.Usnesení č.5
ZO souhlasí se záměrem obce prodat
plynárenské zařízení do vlastnictví
Jihomoravské plynárenské.Usnesení č.5 a
ZO souhlasí s přerušením dnešního
jednání  po diskusi a pokračování pro-
jednáním bodu – prodej plynáren-
ského zařízení dne 30.11.2006 ve

20.00 hod.Usnesení č.5 b
ZO souhlasí  s projednání  bodu –
prodeje plynárenského zařízení dne
30.11.2006.
Dne 30.11.2006 bude předložena
kupní smlouva, dohoda o narovnání a
smlouva o ukončení nájemního vzta-
hu mezi Jihomoravskou plynárenskou
a Obcí Veverská Bítýška.Usnesení č.6
Obecní zastupitelstvo Veverské
Bítýšky  jakožto  zakládající člen a
vlastník části majetku se kterým
Vodárenský svazek nakládá , schvalu-
je zadání  technického a finančního
auditu na Vodárenský svazek Bíteš-
sko s termínem vypracování do kon-
ce února r.2007.Usnesení č.7
ZO schvaluje člena VS Pavla
Novotného.Usnesení č. 8
ZO schvaluje člena VS Ing. Zdeňka

Tauše.Usnesení č.9
ZO schvaluje člena VS Jaroslava Bě-
líčka.Usnesení č.10
ZO schvaluje člena VS Ing. Evžena
Loutockého.Usnesení č.11
Obec Veverská Bítýška navrhuje
Pavla Novotného jako předsedu před-
stavenstva Vodárenského svazku.Usnesení č.12
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním kupní smlouvy mezi Marií
Kolkovou bytem Gabriely preisové
2518/5, Brno, Mgr. Adolfem Ples-
kačem bytem Palackého 392, Jedo-
vnice a Obcí Veverská Bítýška.Usnesení č. 13
ZO schvaluje člena do školské rady
starostu obce Josefa Mifka.Usnesení č.14
ZO schvaluje prodej plynárenského
zařízení :

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 29.11.2006
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STL plynovod, lok.Na Bítýškách, k.ú.
Veverská Bítýška
STL a NTL plynovod ul.Tišnovská, Na
Bílém potoce, lok. Na Bítýškách, k.ú.
Veverská Bítýška
STL plynovod a 2 ks přípojek lok.
Sokolí, k.ú. Veverská Bítýška
NTL plynovod ul. Na Bílém potoce,
k.ú. Veverská Bítýška
NTL plynovod ul. Nádražní, k.ú.
Veverská Bítýška
NTL plynovod ul.Tišnovská, k.ú.
Veverská Bítýška
STL plynovod sídliště Na Bítýškách,
k.ú Veverská Bítýška
STL plynovod a přípojka ul. Dlouhá,
k.ú. Veverská Bítýška
STL plynovod ul.Tišnovská, k.ú.
Veverská Bítýška
STL plynovod ul. Za Řekou, k.ú.
Veverská Bítýška
NTL plynovod ul. V Brance, k.ú.
Veverská Bítýška
STL plynovod ul. M.Kudeříkové, k.ú.
Veverská BítýškaPlynofikace ul. Tišnovská, Na Bílémpotoce, lokalita Na Bítýškách
NTL plynovod PE dn 90 v délce 61,0
m
STL plynovod PE dn 63 v délce 137,0
m Plynofikace lokalita Sokolí
STL plynovod PE dn 63 v délce 270,0
m
STL přípojky - 2 ks PE dn 25 v délce
18,4 m
Prodloužení plynovodu Na Bílém
potoce
NTL plynovod PE dn 90 v délce
222,0 mProdloužení plynovodu Nádražní

NTL plynovod PE dn 90 v délce 83,0
m
NTL přípojka - 1 ks PE dn 40 v délce
5,7 mPlynofikace ul. Tišnovská IV.
NTL plynovod PE dn 63 v délce 50,0
mPlynofikace sídliště Na Bitýškách
STL plynovod PE dn 110 v délce
143,0 m
STL plynovod PE dn 90 v délce 24,2
m
STL plynovod PE dn 63 v délce 1,6 m  Plynofikace ul.Dlouhá – Tejkalůvmlýn
STL plynovod PE dn 63 v délce 390,0
m
STL přípojka - 1 ks PE dn25 v délce
3,5 m       Plynofikace ul. Tišnovská
STL plynovod ocel DN 75 v délce
120,6 m
STL plynovod ocel DN 80 v délce
332,3 mPlynofikace ul. Za Řekou
STL plynovod PE dn 63 v délce 675,0
m
Prodloužení plynovodu ul. V Brance
NTL plynovod ocel DN 50 v délce
54,0 m
NTL plynovod ocel DN 32 v délce
49,0 mPlynofikace ul. M. Kudeříkové 
STL plynovod ocel DN 50 v délce
300,0 m
STL plynovod ocel DN 80 v délce503,9 mPlynofikace lok. Na Bítýškách
STL plynovod PE dn 63 v délce 98,0m i s příslušenstvím (armatury,uzávěry, odvodňovače), včetně veš-keré dokumentace související s tímto

plynárenským zařízením z vlastnictvíobce Veverská Bítýška do vlastnictvíJM plynáren a.s. se sídlemPlynárenská 499/1, Brno a to za cenu1 650 000,- Kč. ( příloha č.5)ZO schvaluje dohodu o ukončení
nájemního vztahu mezi Obcí Vever-
ská Bítýška a Jihomoravskou plyná-
renskou a.s., se sídlem Plynárenská
499/1, Brno. (příloha č.6)
ZO schvaluje dohodu o narovnání
mezi Obcí Veverská Bítýška a Jiho-
moravskou plynárenskou a.s., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno.
(příloha č.7)Usnesení č.15
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním kupní smlouvy mezi Obcí
Veverská Bítýška a Jihomoravskou
plynárenskou a.s., Plynárenská 499/1,
BrnoUsnesení č.16
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním dohody o narovnání mezi Obcí
Veverská Bítýška a Jihomoravskou
plynárenskou a.s., se sídlem Plyná-
renská 499/1, Brno.Usnesení č. 17
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním dohody o ukončení nájemního
vztahu mezi Obcí Veverská Bítýška a
Jihomoravskou plynárenskou a.s., se
sídlem Plynárenská 499/1, Brno.Usnesení č.18
ZO pověřuje starostu obce rozes-
láním nabídek třem projektantům na
výběrové řízení na projektovou doku-
mentaci rozšíření parkovacích míst v
lokalitě Na Bítýškách

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 20.12.2006
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
ZO schvaluje zařazení bodu - Znak
obce a prapor obce na program dne-
šního jednání.Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
ZO schvaluje zařazení bodu - Zvýšení
počtu členů zastupitelstva na program
dnešního jednání.Usnesení č. 4
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2

a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
ZO schvaluje  zařazení bodu - Městys
na program dnešního jednání.Usnesení č. 5
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2.
ZO schvaluje zařazení bodu - Žádost
o dotaci na vyhotovení územního
plánu na program dnešního jednání.Usnesení č. 6
ZO schvaluje zařazení bodu dle
zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, -
Honební společnost na program
dnešního jednání.Tento bod bude
zařazen jako bod 6a.Usnesení č.7
ZO schvaluje do návrhové komise p.

Novotného.Usnesení č. 8
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Brychtu.Usnesení č. 9
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.ReimeraUsnesení č. 10
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.Usnesení č.11
ZO schvaluje aktualizaci povod-
ňového plánu jak byl předložen s tím,
že se zapracují připomínky p.
Vejrosty- velitele SDH a vyjma bodu
b.Usnesení č.12
ZO schvaluje aktualizaci směrnice
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pro evidenci, účtování, operativní evi-
dence, směrnice o zabezpečení zá-
kona o finanční kontrole a interní
směrnice o oběhu účetních dokladů.Usnesení č.13
ZO schvaluje vnitřní směrnici pro
vyvařování sociálních obědů.Usnesení č. 14
ZO pověřuje výbor pro územní
plánování , aby po projednání celé
záležitosti předložil do 20.1.2007
rozvahu a výhled možnosti zástavby v
této lokalitě a p.Hejl předloží  do
20.1.2007 finanční zátěž obce na tuto
akci. Následně bude předložena
finančnímu výboru k projednání a
poté předložena na prvním ZO  v
roce 2007.Usnesení č.15
ZO neschvaluje, aby Obec Veverská
Bítýška ukončila k 31.13.2006 své
členství v Honebním společenstvu.Usnesení č.16
ZO vydá vyjádření k záměru výstav-
by bytových rodinných domů v lo-
kalitě U Hřiště až po provedení
kapacity vodárenských sítí a po před-
ložení hlukové studie nejpozději do
konce roku 2007.Usnesení č.17
ZO souhlasí s pronájmem prostor
bývalé provozovny p.č.1279/1 v ulici
Boční o výměře cca 160 m2 Minh
Quang Ngueyn a Nguyenové Lence,
bytem Na Bítýškách 649, Veverská
Bítýška.
Usnesení nepřijato.Usnesení č.18
ZO souhlasí s pronájmem prostor
bývalé provozovny p.č.1279/1 v ulici
Boční o výměře cca 160 m2 Václavu
Šebelovi a Jitce Slavíčkové, bytem
Pod Horkou 432, Veverská Bítýška.
Hl: pro 0, zdr.1 (Bělíček) proti 6
Usnesení nepřijato.Usnesení č.19
ZO schvaluje V. Rozpočtovou změnu
v oblasti příjmůUsnesení č. 20
ZO schvaluje V. Rozpočtovou změnu
v oblasti výdajůUsnesení č. 21
ZO schvaluje V.Rozpočtovou změnu
v oblasti financování.Usnesení č.22
ZO schvaluje rozpočtové provizori-
um pro rok 2007 s tím, že se rozpoč-
tové provizorium bude řídit těmito
pokyny: neinvestiční výdaje budou
čerpány až do schválení rozpočtu
roku 2007, maximálně do výše 1/12
rozpočtu 2006 měsíčně, investiční
akce budou do schválení rozpočtu

zastaveny. Rozpočet bude předložen
na veřejném zasedání zastupitelstva
obce roku 2007.Usnesení č. 23
ZO schvaluje pověření starosty obce,
aby mohl rozhodnout v měsíci pro-
sinci r.2006 o úpravě paragrafů v
rámci schváleného celkového rozpoč-
tu s vyjímkou navýšení o dotace v
oblasti příjmů a výdajů.Usnesení č.24
ZO schvaluje odpis majetku –Obecní
úřad a stravování důchodců Usnesení č. 25
ZO schvaluje vyřazení škrabky na
brambory – MŠ Veverská Bítýška.Usnesení č. 26
ZO schvaluje vyřazení věcí dle vyřa-
zovacího protokolu - ZŠ Veverská
Bítýška.Usnesení č.27
ZO schvaluje vyřazení 2 kusů akumu-
lačních kamen z prostor smuteční
síně.Usnesení č. 28
ZO schvaluje směnu obecního
pozemku  p.č.1291/1 díl písmeno c a
díl písmeno d o výměře 195 m2, za
pozemek ve vlastnictví Hartmann-
Rico p.č. 1442/5 díl písmeno b o
výměře 245 m2.
Směna pozemku proběhne bez
jakýchkoliv doplatků smluvních stran.Usnesení č. 29
ZO schvaluje, že veškeré poplatky
spojené s vyhotovením směnné
smlouvy mezi Hartmann-Rico a Obcí
Veverská Bítýška a vkladem do KN
uhradí Obec Veverská Bítýška.Usnesení č.30
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním směnné smlouvy mezi Obcí
Veverská Bítýška a Harmann-Rico.Usnesení č. 31
ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1813/2 o výměře 104
m2 v lokalitě Trhovice.Usnesení č. 32
ZO schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 1812/2 o výměře 113 m2
v lokalitě Trhovice, panu Davidu
Vašíčkovi, bytem Stejskalova 7, Brno .Usnesení č. 33
ZO schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1812/2 o výměře 113
m2 v lokalitě Trhovice za cenu 800,-
Kč/m2.Usnesení č.34
ZO neschválilo pronájem obecních
prostor p.č.1249/1 o výměře 18 m2 p.
Petru Patočkovi, bytem Boční 81,
Veverská Bítýška.

Usnesení č. 35
ZO schvaluje pronájem  obecních
prostor p.č. 1249/1 o výměře 18 m2
pí.Kateřině Marečkové, bytem Pod
Horkou 523, Veverská Bítýška a Haně
Skalníkové, bytem Na Bítýškách 700,
Veverská Bítýška za účelem zbu-
dování šatny přilehlého kadeřnictví.
Ve smlouvě bude uvedeno, že veš-
keré stavební úpravy budou řešeny s
pronajímatelem.Usnesení č. 36
ZO schvaluje cenu pronájmu 100,-
Kč/m2/rok s  dobou nájmu 10 let. Ve
smlouvě bude zapracovaný dodatek,
že nájemce nesmí uvedený prostor
pronajmout třetí osobě.Usnesení č. 37
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním nájemní smlouvy mezi
pí.Kateřinou Marečkovou, bytem Pod
Horkou 523, Veverská Bítýška,
Hanou Skalníkovou bytem Na
Bítýškách 700, Veverská Bítýška a
Obcí Veverská Bítýška.Usnesení č. 38
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene- „Optické propojení Hradča-
ny - Veverská Bítýška“ tak, jak byla
předložena.Usnesení č. 39
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi SELF
servis, spol s.r. o. se sídlem
Pálavského nám.11, Brno - Vinohrady
a Obcí Veverská Bítýška .Usnesení č. 40
ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu -
přípojka NN Kala mezi  E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice  a Obcí
Veverská Bítýška.Usnesení č. 41
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu -
přípojka NN Kala mezi  E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice  a Obcí
Veverská Bítýška.Usnesení č. 42
ZO schvaluje záměr prodeje obec-
ního bytu na ulici Tišnovská 273,
Veverská Bítýška za cenu 7 000,- Kč.
Záměr prodeje bude vyvěšen na úřed-
ní desce a poté bude projednán na
VZOZ.Usnesení č. 43
Na základě zvolení předsedy Vodá-
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renského svazku společně s Obcí
Veverská Bítýška bude zažádáno o vy-
pracování postupného řešení tech-
nického stavu vodárenských objektů.Usnesení č.44
ZO neschválilo koupi hřbitovního
domku od Římskokatolické farnosti
se sídlem Hvozdecká 125, Veverská
Bítýška do vlastnictví Obce Veverská
Bítýška.Usnesení č. 45
ZO schválilo dne 20.12.2006 vyh-
lášku 2/2006 v souladu s ustano-
vením §84 odst.2 písm. I), § 10 .písm.
d), a § 12, zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích , a v souladu s § 10b), zákona
č. 565/1990 Sb o místních poplatcích
ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.Usnesení č. 46
ZO pověřuje Milana Brychtu k pří-
pravě podkladů pro udělení znaku a
praporu obci Veverská Bítýška.Tyto
podklady poté budou předloženy OZ
a po schválení se stanou přílohou k
zadání vypracování návrhů znaku a
praporu obce.Usnesení č.47
ZO neschválilo zvýšení počtu členů
zastupitelstva obce v dalším voleb-

ním období od r. 2010 na 15 členů.Usnesení č. 48
ZO pověřuje Milana Brychtu k pří-
pravě podkladů pro obnovení statutu
městys pro Obec Veverská Bítýška.
Poté budou zpracované podklady
předloženy na ZO.Usnesení č.49
ZO pověřuje starostu obce zasláním
žádosti o získání finančního pří-
spěvku na zahájení prací nutných pro
vyhotovení územního plánu od
Krajského úřadu, Odbor územního
plánování.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 2.2.2007
Usnesení č.1
ZO souhlasí s programem jednání jak
byl zveřejněn na úřední tabuli a na
webových stránkách obce.Usnesení č.2
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
ZO schvaluje zařazení bodu - Výzva k
podání nabídky na zpracování územ-
ního plánu Veverská Bítýška na pro-
gram dnešního jednání.Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
ZO schvaluje zařazení bodu - Uza-
vření smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a Vodárenským svazkem
„Bítešsko“na program dnešního jed-
nání.Usnesení č. 4
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2
a podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2.
ZO schvaluje zařazení bodu -
Schválení projektanta na hřiště plážo-
vého volejbalu v lokalitě Ostrůvek na
program dnešního jednání.Usnesení č.5
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Reimera.Usnesení č. 6
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Kolstrunka.Usnesení č.7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.Usnesení č. 8
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Bělíčka.Usnesení č. 9
ZO souhlasí s plánem činnosti ÚP v
letech 2007-2010, které spočívá
především v:
1.Zpracování územního plánu:
a) podklady a výzva k výběrovému

řízení na zpracovatele ÚP
b) zhodnocení výběrového řízení a

doporučení zpracovatele ÚP
c) spolupráce na přípravě podkladů

pro průzkumy a rozbory
d) spolupráce na formulaci zadání
e) příprava setkání s občany
f) příprava veřejných projednávání
2.Příprava a organizace studií
architektonických soutěží:
a) náměstí Na Městečku a TGM  dle

finančních možností obce
b) sídliště Na Bítýškách
c) kulturní dům bude řešen rovněž

dle finančních možností obce
- možnost navázání spolupráce s Fa-

kultou architektury - VUT - stu-
dentské soutěže

3.Vyjadřování k aktuálním problé-
mům výstavby především z hlediska
problematiky územního plánování -
návrh stanoviska obce v územních a
stavebních řízeních.
4. Příprava výběrového řízení na za-
měření a digitalizaci inženýrských
sítí.
- předseda FV projedná možné za-

členění částky cca 500 000,- Kč,
potřebnou na průzkumy a rozbory
ÚP do rozpočtu obce na rok 2007 

- na klíčových jednáních VÚP bude
přítomen zástupce stavebního úřadu

- konzultace s fundovaným právní-
kem především v oboru stavebního
práva a správního řádu

- pověření předsedy VÚP p. Radima
Reimera dopracováním konečného
textu výzvy k podání nabídky veře-
jné zakázky „Průzkumy a rozbory,
koncept a návrh územního plánu
obce“Usnesení č. 10

ZO nemá námitek s výstavbou rodin-
ného domu na pozemcích

p.č.1689/1, p.č. 1690/1 a p.č.1691/1
k.ú. Veverská Bítýška, lokalita Pod
Horkou pouze za předpokladu IS a
příjezdové komunikace.Usnesení č.11
ZO souhlasí s tím, že Výbor pro
územní plánování pozve pí. Evu
Hlavenkovou, bytem Braníškov 54,
Veverská Bítýška  v průběhu měsíců
února- března na své jednání, při
kterém bude přítomen i zástupce
stavebního úřadu. Ohledně projed-
nání možnosti budoucí výstavby v
obci. Usnesení č. 12
ZO schvaluje výzvu k podání nabíd-
ky na zpracování územního plánu
obce Veverská Bítýška.Usnesení č. 13 
ZO pověřuje starostu obce zasláním
žádosti na Jihomoravský kraj  o
dotace ve výši 3,35 mil. na zakoupení
budovy ZUŠ Veverská Bítýška.Usnesení č. 14
ZO schvaluje cenu za pronájem obec-
ního pozemku p.č. 435/1 (pod
budovou ČS) 200,- Kč/m2/ rok.Usnesení č. 15
ZO schválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p.č. 131/1 o
výměře cca 48 m2 a části obecní par-
cely č. 131/1 o výměře cca 134 m2 v
ulici Nábřežní. Bude vyvěšen záměr
prodeje uvedených pozemků za cenu
200,- Kč/m2 za účelem zbudování
zahrádky.Usnesení č.16
ZO schvaluje prodat obecní byt v
bytovém domě č.p. 273 obálkovou
metodou.Usnesení č. 17
ZO souhlasí s tím, aby starosta
vyvolal jednání na obecním úřadě se
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zástupci firmy SPORTWAY, Ing. Evou
Cvrkovou, místostarostou  Pavlem
Novotným, předsedou Výboru pro
územní plánování p.Ing. Radimem
Reimerem a zástupcem stavebního
úřadu. Toto jednání bude svoláno do
jednoho měsíce a bude zde domlu-
ven další postup týkající se žádosti pí.
Ing Evy Cvrkové.Usnesení č. 18
ZO schvaluje zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy
zemědělské techniky přes pozemky
p.č.58/2 a p.č.57 manželům Heleně a
Pavlovi Janštovým, bytem Dlouhá
657, Veverská Bítýška.Veškeré
poplatky s tím spojené uhradí
manželé Janštovi.Usnesení č. 19
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním smlouvy o zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy
zemědělské techniky přes pozemky
p.č. 58/2 a p.č. 57 mezi Obcí
Veverská Bítýška a manžely  Janšto-
vými.Usnesení č. 20
ZO neschválilo ponechání ceny za
obecní pozemek p.č. 1812/2 o
výměře 132 m2 ve výši 800,- Kč/m2.Usnesení č.21
ZO neschválilo snížení ceny za pro-
dej obecního pozemku p.č. 1812/2 o
výměře 132 m2 na 500,- Kč/m2.Usnesení č. 22
ZO neschválilo snížení ceny za
prodej obecního pozemku p.č 1812/2
o výměře 132 m2 na 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 23
ZO schvaluje firmu PLYNOPROJEKT
MB se sídlem Žebětínek4, Brno k
vypracování projektové dokumentace
na prodloužení plynovodního řádu v
ulici Pod Horkou.Usnesení č. 24
ZO schvaluje cenu za vypracování
projektové dokumentace na prod-
loužení plynovodního řádu v ulici
Pod Horkou činí 17 500,- Kč + 19%
DPH.Usnesení č. 25
ZO schvaluje dle nařízení vlády č.
614/2006 Sb. přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 ze dne 20.12.2006
měsíční odměny za výkon funkce
člena obecního zastupitelstva násled-
ně:
- neuvolněný předseda výboru -  cel-

kem 1 170,- Kč
- neuvolněný člen zastupitelstva - cel-

kem 480,- Kč
- neuvolněný člen výboru, nebo

zvl.orgánu - celkem 960,- KčUsnesení č. 26
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Obcí Veverská Bítýška a E.ON
Česká republika, se sídlem Lannova
205/16, České Budějovice.Usnesení č. 27
ZO pověřuje starostu obce podep-
sáním smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene mezi Obcí
Veverská Bítýška a E.ON, Česká
republika, se sídlem Lannova 205/16,

České Budějovice.Usnesení č. 28
ZO schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní
směrnici pro vyvařování sociálních
obědů.
Cena obědu 27,- Kč je tvořena z 24,-
Kč normativ na potraviny a 3,- Kč
provozních nákladů.Usnesení č. 29
ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi
Obcí Veverská Bítýška a vodárenským
svazkem „Bítešsko“.Usnesení č. 30
ZO pověřuje  starostu obce sepsáním
smlouvy  za spolupráce právního zás-
tupce obce s Vodárenským svazkem
„Bítešsko“.Usnesení č. 31
ZO schvaluje zadání vypracování pro-
jektové dokumentace pro hřiště
plážového volejbalu v lokalitě Na
Ostrůvku v ceně 17 850,- Kč  včetně
DPH.Usnesení č. 32
ZO schvaluje zadání vypracování pro-
jektové dokumentace pro hřiště plá-
žového volejbalu v lokalitě Na
Ostrůvku  firmě TENNIS Zlín, Štern-
berská 300, Zlín- Louky.Usnesení č. 33
ZO neschválilo projekt na úpravu
parkovacích míst Na Bítýškách od pí.
Ing. Škvařilové.Usnesení č. 34
ZO schvaluje projekt na úpravu
parkovacích míst Na Bítýškách od p.
Ing. Ustohala.

MATRIČNÍ STATISTIKA ROKU 2006
V roce 2006 se narodilo v naší obci 32 nových občánků.

Do manželství vstoupilo 32  spoluobčanů.
Zemřelo 26 občanů naší obce.

VZPOMÍNKA NA NAŠEHO VÝZNAMNÉHO OBČANA
6. prosince 2006 uplynulo pět let ode dne, kdy zemřel náš spoluobčan pan Prof.Ing. Václav Hálek DrSc. Dovolilijsme si požádat o připomenutí jeho odborné činnosti jeho dlouholetého spolupracovníka a přítele Ing. MiroslavaKněžka CSc. z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze.
Václav Hálek vystudoval na brněnské technice obor vodních staveb a byl tam pak přijat jako asistent, později

vědecký pracovník a učitel. Již na přelomu 50.a 60. let se zabýval problémy podzemních vod a vypracoval metodu
jejich zkoumání pomocí tzv. analogií, to je možností zobrazit proudění podzemní vody jako proudění elektrické a po-
zději zejména jako proudění vazké kapaliny (jako olej nebo glycerin) úzkou štěrbinou, nebo vrstvou skleněných kuliček
o různé velikosti, což zobrazilo ve zmenšeném měřítku proudění v různě propustných vrstvách zeminy. V pozdějších
letech používal pro tyto jevy počítačového zobrazení.

Především v rozvoji analogové metody dosáhl předního postavení ve světovém měřítku. Pro tyto účely vybudoval
ve Vev. Bítýšce z objektu bývalé slepičárny výzkumné pracoviště, kde našla zajímavé zaměstnání i řada místních
občanů. Jak jednou řekl, prosazení a realizace tohoto pracoviště bylo náročnější než velký doktorát.



Pokusím se shrnout nejznámější práce Václava Hálka zaměřené na konkrétní problémy.
Již na počátku to bylo řešení vztahu mezi povrchovými a podzemními vodami a jeho změn při náhlém vzestupu

hladiny v toku, např. při povodni. To bylo základem jak pro stanovení zabezpečeného využívání podzemní vody pro
vodárenské odběry, tak pro ochranu území právě při povodních. Při těch na Moravě v r.1997 a v Čechách v r.2002
se bohužel ukázalo, že někteří vodohospodáři ukolébáni dlouhým obdobím bez povodní na tyto výsledky a varování
pozapomněli.

Při vodárenských odběrech podzemní vody vždy dochází při snížení její hladiny k proudění vody z toku do
přilehlých území. V.Hálek byl první, kdo jak matematicky, tak i pokusem, pro naše poměry, zejména pro povodí
Moravy, odvodil, jak bude proudění při zmenšené propustnosti břehů probíhat. Umožnilo to zjistit  možnosti odběru
vody z jímacích oblastí v Pomoraví, Podyjí, Polabí, Pojizeří atd., i pro Veverskou Bítýšku a Lažánky.

Václav se významně podílel i na řešení některých vodohospodářských problémů pro Prahu. Byl to například už
v r.1965 výpočet potřebného doplňování zásob podzemní vody pro Káranskou vodárnu. Tato stavba zajišťuje pro
Prahu zhruba 900 l kvalitní pitné vody za vteřinu. 

Daleko rozsáhlejší výzkumné i technické řešení realizoval již pak ve „slepičárně“ pro výstavbu pražského metra. Šlo
o předběžné stanovení pohybů podzemní vody způsobených stavbou tunelů metra a zabezpečení stavby podcházející
pod Vltavou. Dlouholetá spolupráce s projektanty metra přinesla nejen dokonalejší technické řešení – při povodni
v r.2002 podzemní vody nezpůsobily žádné problémy, ale i úspory v řádu mnoha desítek miliónů.

Nesmírně významný je i přínos při výstavbě vodního díla Gabčíkovo na Slovensku. Náročná technická řešení zajis-
tila nejen bezpečnost tohoto díla, ale velkou měrou i zachování stavu podzemních vod Žitného ostrova i jeho vzácné
vegetace. Příznačné pro něj bylo, že se snažil v rámci těchto prací získat pro jižní Moravu z prostoru u Gabčíkova až
2m/s kvalitní pitné vody, což by zajistilo nároky na vodu zhruba pro 1,25 miliónu obyvatel.

To, že Václav  patřil do světové špičky v hydraulice podzemních vod, se odrazilo v četné spolupráci při řešení pro-
blémů ochrany území a staveb před nežádoucími vlivy podzemní vody i v zahraničí. Bylo to např. při poklesu základů
budov v Mexico City. 

K dalším konzultacím byl zván do Jugoslávie, Gruzie, Itálie. 
Václav byl nesmírně pracovitý. Když jsem dostal za úkol oponenturu jeho publikací, bylo to jen za čtyři roky přes

1600 stránek výsledků vědeckého výzkumu. A to i při jeho povinnostech jako profesora na brněnské technice.
Ještě při tom nacházel čas pro své milované housle – hrál celá léta pravidelně v brněnském Helfertově sdružení.
Závěrem se chci dotknout ještě jedné stránky osobnosti Václava Hálka. Byl hluboce věřící, což se může zdát zvláš-

tní u špičkového vědeckého pracovníka. Svou víru nikomu nevnucoval, ale přesto na mne v této oblasti lidského
vědomí zapůsobil a něco kladného mi kromě poznatků o podzemní vodě předal. Děkuji mu za to.

M.Kněžek
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Kuřim k akci “STUDNY”

Vážení občané,
v rámci akce “Zánik povolení k nakládání s vodami k 1.1.2008”, vyplývá nutnost zrevidovat veškeré objekty, sloužící
k nakládání s vodami - zejména studny, odběry vody z toků a čistírny odpadních vod. 
Cílem je legalizace nakládání s podzemními a povrchovými vodami na území České republiky, jako nenahraditelným
přírodním zdrojem. Vydání povolení k nakládání s vodami, tak i odběr vody pro potřeby záso-bování rodinných domů
je zdarma (jinak je tomu při využití vody pro podnikatelské účely). 
Za nakládání s vodami bez platného povolení se však fyzické osoby vystavují pokutě do 50 000,- Kč, právnické osoby
až 10 000 000,- Kč.
Dne 20. března od 13:00 do 18:00 hod se uskuteční výjezdní úřední den vodoprávního úřadu, na Obecním úřadě veVeverské Bítýšce. O podrobnostech budete včas informováni. 
Domovní studny vybudované před rokem 1955 se dle zákona považují za historické stavby, které lze nadále využívat
bez povolení. K těmto studnám vám vodoprávní úřad vydá osvědčení, na základě dokumentu, ze kterého bude možno
usoudit na stáří studny (např. kupní smlouva, posudek, čestné prohlášení atd.). Získání tohoto osvědčení je nepovinné.
Domovní studny vybudované po roce 1955 mohou být využívány pouze na základě platného povolení. K žádosti
o povolení bude zapotřebí předložit jednoduchou dokumentaci studny - pasport, tj. zákres studny na situaci od vaší
nemovitosti, stručný popis studny.
Na dobrou spolupráci se těší Vodoprávní úřad Kuřim, pondělí a středa 07:30-17:00 hod., tel. 541 422 320

Ing. Pavel Helan, informace o akci
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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

NA ZÁVĚR
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Výměna řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.pros-ince 2007. Chcete-li předejít dlouhému čekání na úřadech,  vyměňte si řidičský průkaz  během roku a nenechávejte to
na poslední chvíli. Výměna je bezplatná.
Řidičské průkazy se mění na Městském úřadě v Kuřimi, Jungmannova 968 - úřední dny pondělí, středa v době od7.30 - 11.30, 12.30 - 17 hodin, tel: 541 422 332 nebo 541 422 335.
S sebou musíte mít - občanský průkaz (pas)

- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů lze získat podáním žádosti na matrice Obecního úřadu ve Veverské Bítýšce. Žadatel  přinese
kolkovou známku v hodnotě 50,-Kč, kterou získá na poště a občanský průkaz.  Žádost je vyřízena do 12 dnů.
Od 2.ledna 2007 bylo zřízeno detašované pracoviště Rejstříku trestů a to v Brně na ulici Husova 15 (budova krajského
soudu), kde žadatel obdrží výpis na počkání.
Úřední dny: pondělí 8 – 12 , 13 – 16 hodin

úterý 8 – 12, 13 – 15 hodin
středa 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek 8 – 12, 13 – 14 hodin
pátek 8 – 12, 13 – 14 hodin

Žadatel předloží občanský průkaz a kolkovou známku v hodnotě 50,-Kč
Výzva

Máte doma ve svém archívu film či video zachycující historické snímky  Veverské Bítýšky či nějakou významnou
událost ve Veverské Bítýšce? Prosím, ozvěte se pí. Anežce Dvořákové, Obecní úřad Veverská Bítýška, tel: 549 420397.

Srdečně vás zveme……
Výtvarná a keramická dílna Veverka pořádá první Velikonoční jarmark spojený s výstavou výrobků dětí i dospělých
z výtvarné a keramické dílny Veverka.
Jarmark se uskuteční dne 18.března 2007 od 13 do 17 hodin v sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce.
Na jarmarku budou pro vás předvádět výrobu vyškrabovaných kraslic, kraslice zdobené slámou, odrátkované kraslice.
Dále výrobky z vizovického těsta, z kukuřičného šustí, paličkované výrobky. Něčemu se můžete  přiučit a výrobky si
zakoupit.
Věnovat se vám budou také nadšenci z naší výtvarné dílny, u kterých si můžete např. uplést pomlázku, vyrobit drob-
nosti k velikonoční dekoraci a také ochutnat něco sladkého.

Udělejte si krásné předvelikonoční odpoledne !
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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 nae-mail a mobilní telefony


