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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Kam s nimi ?
Neustále vzrůstá množství komunálního odpadu.
Komunální odpad je směs různých druhů odpadů,
které pocházejí z činnosti na území obce, tedy vše,
co zbude po domácnostech a službách, které zajišťuje obec. Tento odpad převážně končí na skládkách.
Větší část odpadů, které se ukládají do popelnice,
by bylo možné znovu zpracovat a použít - tedy recyklovat. Má to však jednu podstatnou podmínku, využitelné složky odpadu je třeba vytřídit již doma a
potom je uložit na správné místo do správných kontejnerů. Důvodů, proč to dělat, je mnoho. Třídění
odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech.
A nakonec i poplatek, který každoročně platíme za
odpad se bude odvíjet především podle nákladů na
likvidaci netříděného odpadu.

v přírodě je velmi jednoduché a časté. Staré sklo
pomáhá vyrábět sklo nové. Pro člověka je sklo jedním z mála odpadů, který lze poměrně snadno
recyklovat a to pouze za předpokladu, že bude
vytříděno a dostane se zpět do sklárny na zpracování. V současné době se většinou sbírá pouze
směsné sklo. Sklárny však potřebují pro výrobu sklo
rozdělené podle barev. Při výrobě bílého skla se
nesmí dostat do pece sklo barevné, protože by se
snížila jeho kvalita. Skla z oken, nebo nadměrná
skla se dají odložit do připraveného kontejneru na
sběrném dvoře. Sklo je 100% recyklovatelný materiál, který se dá používat donekonečna.
Papír
Všichni ho používáme, píšeme na něj, čteme
z něj. Každý občan průměrně vyprodukuje 15 – 40
kg papírového odpadu ročně. Papír tvoří 8 – 25%
domovního odpadu. Převážnou část tvoří obaly,
zbytek jsou noviny, ostatní tiskoviny a ostatní smíšený papír. Pokud chceme dát papíru šanci, je nutné
ho od ostatního odpadu vytřídit již doma. Papír je
potřeba ukládat doma do krabice, nebo svázat do
balíčku a potom přivézt na ekodvůr, kde jej lze
odložit do kontejneru vyhrazeného pouze na papír.
Posléze je odvážen k recyklaci.
Plasty
Každý den, každý měsíc, každý rok vyhodíme
neuvěřitelné množství plastů.
Každý člověk vyprodukuje ročně zhruba 28 kg plas-

Jak třídit ?
Sklo
Každý z nás ročně vyprodukuje 9 – 18 kg
skleněného odpadu. Nejčastějším používaným druhem skla je sklo obalové.
V případě skla máme jednu výhodu, lze ho jako
druhotnou surovinu výborně recyklovat. Pokud ho
vyhodíme do běžných popelnic, čeká ho jediná
cesta na skládku a končí v zemi. Šanci na recyklaci
má tedy jen sklo, které odložíme do speciálních kontejnerů určených na sklo. Odhodit skleněnou láhev
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tů. Z toho více než 80% plastových odpadů tvoří
obaly. Z PET - lahví se vyrábějí nové plasty. PET lahve je možné ukládat do speciálních vaků v místním ekodvoře. Sešlápnutých lahví se vejde do vaku
třikrát více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
Obaly od nápojů
Každý z nás ročně vyprodukuje 1 – 3 kg použitých nápojových kartonů. Nápojové kartony mají
i další využití. Z rozdrcených nápojových kartonů se
vyrábějí desky, které se dají využít ve stavebnictví
například na izolaci nebo výrobu palet. Nápojové
kartony se ukládají do speciálních oranžových pytlů
s označením. V současné době je možno ukládat na
ekodvoře.
Polystyrén
Je možné ukládat v místním ekodvoře do připravených sběrných pytlů. Je však třeba, aby polystyrén
nebyl smíchán se žádnou příměsí. Neodkládejte polystyrénový odpad z různých elektropřístrojů do
popelnic nebo v jejich okolí, ale ukládejte ho v místním ekodvoře.
Nebezpečný odpad
Zářivky, akumulátorové baterie se ukládají do
speciálních kontejnerů ve sběrném dvoře. Pokud
nebezpečný odpad vyhodíte do normální popelnice
na komunální odpad, mohou jeho nebezpečné vlastnosti komplikovat další nakládání s tímto odpadem.
Třeba na skládce či ve spalovně. Neodhazujte
nebezpečný odpad do běžných popelnic.
Kovové odpady
Jsou 100% recyklovatelné, ze sběrných dvorů
putují do kovošrotu a odtud do hutí k dalšímu zpracování. Kovový odpad je možno uložit do vyhrazeného kontejneru na ekodvoře.

Producenti obalů vytvořili systém – EKOKOM na
zpětný odběr upotřebených obalů. Obce v rámci
svého tříděného sběru odpadů umožňují občanům
odkládat do barevných kontejnerů také použité
obaly. Obce dostávají od systému za třídění odměny,
tedy příspěvek na náklady za tříděný sběr.
Také naše obec se začlenila do tohoto systému,
průběžně budou po naší obci rozmístěny barevné
kontejnery na sběr tříděného odpadu.
Černé skládky
Tak si někteří lidé představují hospodaření s odpady, pohodlnost, hloupost, neodpovědnost. Nejen
že je to nebezpečné, ošklivé ale naštěstí i trestné.
Černé skládky hyzdí přírodu a okolí, některé z nich
mohou mít nebezpečné vlastnosti a znečistit vodu
nebo půdu.
Vážení občané, nebuďte lhostejní ke vzhledu a čistotě naší obce. Tříděním odpadů nejenže přispějete
ke snížení nákladů na svoz odpadu, ale především se
budete podílet na tom, že suroviny, které mohou být
opětovně využity k dalšímu zpracování, neskončí
zahrnuty na skládkách v zemi.
A závěrem několik aktualit.
Pracovní skupina obce dokončila opravu části
chodníků na sídlišti Na Bítýškách. V současné době
se provádějí na základě požadavku krajské hygienické stanice úpravy sociálního zařízení v budově MŠ
Na Bílém potoce.
V nastávajícím čase prázdnin a dovolených Vám
přeji hodně radosti a sluníčka především v srdcích.

Stavební suť se v místním ekodvoře nepřijímá !!!

S pozdravem

Josef Mifek, starosta obce

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 22.3.2007

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 – Žádost p.
Kratochvíla na program dnešního jednání.Tato žádost bude projednána v bodě
č. 4
Usnesení č. 3
Dle zákona č.128/200Sb.,§ 94, odst.2 a
podle Jednacího řádu OZ § 6 odst.2, ZO
schvaluje doplnění bodu – Žádost p.
Lukáše Procházky týkající se vyjasnění
vlastnictví pozemku v chatové oblasti za
Ricem. Tato žádost bude projednána v
bodě č.23.
Usnesení č.4

ZO schvaluje do návrhové komise p.
Bělíčka.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Ing.Reimera.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č.8
ZO schvaluje vypracování územního
plánu pro Obec Veverská Bítýška.
Usnesení č.9
ZO schvaluje MěÚ Kuřim jako pořizovatele územního plánu pro Obec
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZO neschválilo fy KNESL+ KYNČL
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spol.s.r.o., jako zpracovatele ÚP pro
Obec Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje jako zpracovatele ÚP pro
Obec Veverskou Bítýšku Ing.arch.Helenu
Kočišovou.A.VE.Studio, se sídlem M.
Majerové 3, Brno 638 00
Usnesení č. 12
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
mezi Obcí Veverská Bítýška a pí.
Ing.arch.Helenou Kočišovou A.VE.Studio,
se sídlem M.Majerové 3, Brno 638 00, za
cenu 990000,- Kč v měřítku 1: 5000, za
účelem zpracování územního plánu pro
Obec Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje následné pořadí nabídek na
zpracování ÚP Veverská Bítýška:
1) Ing.arch.Kočišová
2) KNESL + KYNČL s.r.o.

3) Urbanistické středisko Brno,
spol.s.r.o.
4) fy LÖW& spol., s.r.o.Brno
Usnesení č. 14
ZO schvaluje záměr obce, aby výše uvedené žádosti občanů předložené výborem
pro územní plánování, vč. žádosti
p.Kratochvíla byly předloženy zpracovateli územního plánu.
Usnesení č.15
ZO pověřuje předsedu Vodárenského
svazku „Bítýšsko“ Pavla Novotného
k oslovení 3-5 firem za účelem předložení cenových nabídek za účelem předložení pasportizace vodárenských sítí.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje prodej obecního bytu na
ulici Tišnovská 273, Veverská Bítýška p.
Miroslavu Svobodovi, bytem na Bílém
potoce 147, Veverská Bítýška za cenu
100111,- Kč.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje, že veškeré poplatky spojené s prodejem bytu Tišnovská 273,
Veverská Bítýška, uhradí Obec Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 18
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Miroslavem Svobodou, bytem
Na Bílém potoce 147, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje pořadí prodeje obecního
bytu Tišnovská 273, Veverská Bítýška
podle výše přijatých cenových nabídek.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu
nedojde k podepsání smlouvy mezi Obcí
Veverská Bítýška a p. Svobodou, bude
prodej obecního bytu prodán dalšímu
zájemci. V tomto případě budou veškeré
poplatky s tím spojené hrazeny kupujícím.
Usnesení č. 20
ZO schvaluje VI.rozpočtovou změnu
v roce 2006 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 21
ZO schvaluje VI.rozpočtovou změnu
v roce 2006 v oblasti výdajů.
Usnesení č.22
ZO schvaluje VI.rozpočtovou změnu
v roce 2006 v oblasti financování.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007
v oblasti výdajů.
Usnesení č. 25
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2007
v oblasti financování.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu
v oblasti příjmů.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu
v oblasti výdajů.

Usnesení č. 28
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky
2007, 2008, 2009 v oblasti příjmů a výdajů.
Usnesení č. 29
ZO schvaluje ponechání hospodářského
výsledku na účtu MŠ Veverská Bítýška v
celkové výši 48083,28,- Kč.
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ
Veverská Bítýška – viz příloha č. 12
Usnesení č.30
ZO schvaluje ponechání hospodářského
výsledku za rok 2006 z hlavní činnosti 3
709,40,- Kč a z hospodářské činnosti 35
956,70,- Kč v rozpočtu ZŠ Veverská
Bítýška.
ZO bere na vědomí III.rozpočtovou změnu v roce 2006 – ZŠ Veverská Bítýška –
příloha č. 14
Usnesení č. 31
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek p.č. 178/3, na pozemek p.č. 177 v k.ú. Veverská Bítýška
mezi Obcí Veverská Bítýška a spoluvlastníky pozemku p. Václavem Juranem,
bytem Valienkevičova 25, Veverská
Bítýška, Františkem Doležalem, bytem
Masarykova 103, Židlochovice a pí.
Věrou Doležalovou , bytem Masarykova
103, Židlochovice.
Usnesení č. 32
ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající
v právu chůze a jízdy přes pozemek p.č.
178/3, na pozemek p.č 177 v k.ú.
Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská
Bítýška a spoluvlastníky pozemku p.
Václavem Juranem, bytem Valienkevičova
25, Veverská Bítýška, Františkem Doležalem, bytem Masarykova 103, Židlochovice a pí. Věrou Doležalovou, bytem
Masarykova 103, Židlochovice.
Usnesení č. 33
ZO schvaluje, že veškeré poplatky spojené s vyhotovením smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající v právu
chůze a jízdy přes pozemek p.č. 177
uhradí pan Václav Juran a František a
Věra Doležalovi.
Usnesení č. 34
ZO schvaluje směrnici týkající se vysílání
pracovníků na pracovní cesty a cestovní
náhrady.
Usnesení č. 35
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 36
ZO schvaluje odpis majetku Obce
Veverská Bítýška. Veškerý odepsaný
majetek bude zlikvidován podle řádu o
odpadním hospodářství na místním ekodvoře za přítomnosti předsedy FV p.
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Vlastimila Kolstrunka.
Usnesení č. 37
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č.131/1 o výměře cca 143 m2
p.Vladimíru Horákovi, bytem Nábřežní
66, Veverská Bítýška za cenu 200,- Kč/m2.
Veškeré poplatky s tím spojené uhradí
kupující. Zaměření pozemku si zajistí
kupující.
Usnesení č. 38
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 131/1 o výměře cca 48 m2 p. Pavlu
Novotnému, bytem Blatouchova 5a, Brno,
za cenu 200,- Kč/m2. Veškeré poplatky s
tím spojené uhradí kupující. Zaměření
pozemku si zajistí kupující.
Usnesení č. 39
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupních smluv mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Vladimírem Horákem, bytem
Nádražní 66, Veverská Bítýška a p.
Pavlem Novotným, bytem Blatouchova
5a, Brno.
Usnesení č. 40
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 965 o výměře 28 m2 p. za
cenu 200,- Kč/m2
Usnesení č. 41
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 1980 o výměře 22 m2 za
cenu 300,- Kč/m2.
Usnesení č. 42
ZO neschvaluje proplácení nájemného za
užívání příjezdové komunikace v ulici U
Hřiště p. Michalu Minaříkovi, bytem U
Hřiště, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 43
ZO schvaluje smlouvu o nájmu zemědělských pozemků mezi Obcí Veverská
Bítýška a Veterinární a farmaceutickou
universitou Brno, se sídlem E.
Krásnohorské 178, Šenov u Nového
Jičína. ZO schvaluje výše nájemného za
rozlohu 1, 08202ha je 1 436,- Kč/ rok.
Usnesení č. 44
ZO pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy mezi obcí Veverská
Bítýška a Veterinární a farmaceutickou
univerzitou Brno, se sídlem E.
Krásnohorské 178, Šenov u Nového
Jičína.
Usnesení č. 45
ZO neschvaluje prodej části obecního
pozemku p.č. 515 v lokalitě Na
Bítýškách.
Usnesení č. 46
ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 2203 o výměře 31 m2 - zastavěná plocha a p.č. 2204 o výměře 380
m2 – ostatní plocha. Celková cena záměru
prodeje za uvedené pozemky bude
nejméně 24 300,- Kč.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverská Bítýška dne 9.5.2007

Usnesení č.1
ZO neschválilo přeložení bodu jednání č.
9 a 10 a zařadit je na program dnešního
jednání jako č. 3 a 4.
Usnesení č.2
ZO schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových
stránkách obce.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje dle zákona č.128/200Sb.,§
94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6
odst.2 zařazení bodu - Předložení smlouvy o spolupráci mezi Obcí Veverská
Bítýška a Jihomoravským krajem se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, týkající se
umístění a provozu informačního panelu
ELP pro IDS JMK. Tento bod bude zařazen
jako bod č.19.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje dle zákona č.128/200Sb.,§
94, odst.2 a podle Jednacího řádu OZ § 6
odst.2 zařazení bodu na program jednání
- Sjednání podmínek a zaměření části
ulice Pod Horkou. Za účelem vypracování
studie a dořešení odkanalizování ulice
Pod Horkou od p. Jaroslava Raku-šana.
Tento bod bude zařazen jako bod č.20
Usnesení č.5
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
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 schvaluje Závěrečný účet Obce
Veverská Bítýška za rok 2006 včetně
všech příloh bez výhrad.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje I.Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje I.Rozpočtové opatření v roce 2007 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje vypracovaný projekt pro
stavební povolení „Stavební úpravy sociálního zařízení na Bílém potocem224,
Veverská Bítýška p.č. 1146/2 v k.ú.
Veverská Bítýška“ od Ing.Pavla Rohánka
a uhrazenou cenu za projektovou dokumentaci ve výši 53 500,- Kč.
Usnesení č.13
ZO schvaluje, že stavební úpravy sociálního zařízení v budově ZŠ v ulici
Zábíteší dle vypracovaného projektu
provede stavební skupina při Obci
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje stažení bodu č. 6 - Schválení koordinátora ÚP z programu

dnešního jednání.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje předloženou Smlouvu o
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemku p.č. 2411/3 v k.ú.
Veverská Bítýška mezi Obcí Veverská
Bítýška a E.ON Česká repiblika, a.s. se
sídlem
Lannova
205/16,
České
Budějovice.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje předloženou Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na p.č.
463/2, 464 v k.ú. Veverská Bítýška mezi
Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, a.s., se sídlem Lannova 205/16,
České Budějovice.
Usnesení č.17
ZO pověřuje starostu obce podepsání
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku p.č.
2411/3 v k.ú. Veverská Bítýška mezi
Obcí Veverská Bítýška a E.ON Česká
republika, a.s. se sídlem Lannova 205/16,
České Budějovice.
Usnesení č. 18
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
na p.č. 463/2, 464 v k.ú. Veverská
Bítýška mezi Obcí Veverská Bítýška
a E.ON Česká republika, a.s., se sídlem
Lannova 205/16, České Budějovice.
Usnesení č. 19
ZO schvaluje provedení pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních sítí
fy POYRY Enviromet,a.s., se sídlem
Botanická 834/56, Brno.
Usnesení č. 20
ZO pověřuje předsedu FV - Vlastimila
Kolstrunka, aby hledal finanční zdroje
v rámci rozpočtové změny potřebné k
zafinancování akce „Provedení pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních sítí v Obci Veverská Bítýška“
Usnesení č. 21
ZO zásadně nesouhlasí s žádnou
variantou výstavby R-43 Boskovickou
brázdou vedenou přes k.ú.Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 22
ZO pověřuje starostu a místostarostu obce, aby kontaktovali vybrané městské části
města Brna a dotčené obce trasou R-43
a vyzvali starosty obcí ke společné
schůzce a projednali společný postup
v rámci iniciované akce R-43.
Usnesení č. 23
ZO schvaluje v souladu s ustanovením §
85 písm.j Zákona o obcích č.128/2000
Sb. a dle jeho novelizace Sb.z.2/2003 čerpání úvěru do výše 3 350 000,- Kč a uzavření úvěrové smlouvy od České spořitelny a.s. na základě této smlouvy bude
Obec Veverská Bítýška čerpat úvěr ve výši
3 350 000,-Kč na zakoupení budovy ČS
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(ZUŠ) , č.p. 319, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 24
ZO schvaluje návrh úvěrové smlouvy č. 4
na zakoupení budovy ČS (ZUŠ) od České
spořitelny, a.s. s tím, že smlouva bude
upravena a zaktualizována k termínu
1.7.2007
Usnesení č. 25
ZO schvaluje zakoupení budovy ČS
(ZUŠ) na ulici 9.Května č.p. 319 ve vlastnictví České spořitelny, a.s., do vlastnictví
Obce Veverská Bítýška za částku 6,7 mil.
Na zakoupení této budovy bude použita
částka 3,35 mil. Z poskytnutého úvěru
od České spořitelny a částka 3,35 mil. z
předplaceného nájemného od LŠU Kuřim.
Usnesení č. 26
ZO schvaluje záměr obce – budoucí
pronájem budovy ZUŠ č.p.319 na
pozemku p.č. 326/1 v k.ú. Veverská
Bítýška, dále dle ustanovení smlouvy o
budoucím pronájmu mezi Obcí Veverská
Bítýška a LŠU okres Brno - venkov se
sídlem Kuřim, Zahradní 1529. Doba
pronájmu bude na 30 let a nájemné bude
uhrazeno předem ve výši 3 350 000,- Kč.
Toto nájemné bude použito na zakoupení
výše uvedené nemovitosti.
Usnesení č. 27
ZO schvaluje zapracování vznesených
připomínek do smlouvy.
Usnesení č. 28
ZO schvaluje proplacení finanční částky
ve výši 15 000,- Kč za úpravu projektové
dokumentace splaškové kanalizace v ulici V Brance pro vydání stavebního povolení pí. Ing.Jitce Ebenové, bytem
Tišnovská, Brno.
Usnesení č. 29
ZO schvaluje proplacení finanční částky
ve výši 15 000,- Kč za úpravu projektové
dokumentace dešťové kanalizace v ulici
V Brance pro vydání stavebního povolení
pí. Ing.Jitce Ebenové, bytem Tišnovská,
Brno.
Usnesení č. 30
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 965 o výměře 28 m2 na ulici Na
Bílém potoce p.Ing Petru Valešovi, bytem
Eichlerova 363, Veverská Bítýška za cenu
200,- Kč/m2. Veškeré poplatky s tím spojené uhradí kupující.
Usnesení č. 31
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Ing.Petrem Valešem, bytem
Eichlerova 363, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 32
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 1980 o výměře 22 m2 v lokalitě
M.Kudeříkové v k.ú.Veverská Bítýška p.
Petru Jenišovi, bytem Nádražní 213,
Veverská Bítýška za cenu 300,- Kč/m2.
Veškeré poplatky s tím spojené uhradí
kupující.

Usnesení č. 33
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Petrem Jenišem, bytem
Nádražní 213, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 34
ZO schvaluje prodej obecního pozemku
p.č. 2203 o výměře 13 m2 (zastavěná
plocha) a p.č. 2204 o výměře 380m2
(ostatní plocha) v k.ú. Veverská Bítýška
za celkovou cenu 24 300,- Kč p. Lukáši
Procházkovi, bytem Jasanová 8, Brno.
Veškeré poplatky s tím spojené uhradí
kupující.
Usnesení č. 35
ZO pověřuje starostu obce podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Lukášem Procházkou, bytem

Jasanová 8, Brno.
Usnesení č. 36
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č.2/2007, kterou se zrušuje vyhláška č.
1/2006 - Návštěvní řád víceúčelového
hřiště Na Ostrůvku.
Usnesení č. 37
ZO schvaluje provozní řád víceúčelového
hřiště Na Ostrůvku.
Usnesení č. 38
ZO neschvaluje proplacení z celkové
částky 5 100,- Kč pouze 50% p.Alešovi
Dundáčkovi za geodetické zaměření a za
vyhotovení neplatné smlouvy.
Usnesení č. 39
ZO schvaluje proplacení vložených nákladů na geodetické zaměření a za vyhotovení neplatné smlouvy v plné výši 5
100,- Kč p.Aleši Dundáčkovi, bytem Na

Bítýškách 612, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 40
ZO pověřuje starostu podepsáním
Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Veverská Bítýška a Jihomoravským krajem
se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno,
týkající se umístění a provozu informačního panelu ELP pro IDS JMK.
Usnesení č.41
ZO pověřuje starostu obce aby zajistil u p.
Ing. Jaroslava Rakušana, doměření části
ulice a vypracování návrhu studie pro
možnost odvedení povrchových vod
v ulici Pod Horkou.

PAN FRANTIŠEK NEHYBA - VÝZNAMNÝ OBČAN VEV. BÍTÝŠKY

22.07.1892 se narodil František Nehyba v Kuřimském Jestřabí u Tišnova. Rodiče hospodařili na 60
mírách kamenité půdy Vysočiny. Vychovali deset dětí. Z toho tři vystudovaly učitelský ústav v Brně.
Pan Nehyba po ukončení studií krátce působil v Lomničce u Tišnova a v říjnu 1912 se natrvalo usadil ve
Veverské Bítýšce. V roce 1914 byl odveden do války. Prodělal velkou anabázi přes Sibiř až do Vladivostoku.
Odtud pak lodí Kapitán Grand přes Singapur, Hong-Kong, Suez do
Terstu a pak vlakem do vlasti. Na deblínském hřbitově postavili v roce
1919 pomník padlých. Na tomto pomníku je v krajním pravém sloupci
jeho jméno, poněvadž v té době nebyl ještě doma. Považovali ho za
padlého. Vrátil se až v roce 1920.
Za 60 roků pobytu ve Veverské Bítýšce srostl se všemi občany a jejich problémy a starostmi, i s celým krajem. Byl typ starého kantora,
který všechen svůj um věnoval ve prospěch moderní školy. Po dobu
svého kantorského působení se s velkým pedagogickým citem věnoval
hlavně výuce prvňáčků. Jako učitel i veřejný pracovník vždy pečlivě
střežil jazykovou čistotu a zájem školních dětí o naši historii. Dlouhá
léta pracoval jako kulturní pracovník a byl všestranně činný na veřejnosti. Např. 15 roků byl jednatelem místního Sokola. Vždy měl zájem
o živou přírodu. Svědkem je také překrásná lipová alej na březích
Svratky. K jejímu vysazení dal podnět a osobně se zúčastnil při jejím
vysazování. Jako náruživý myslivec vysázel s panem Ottou Baďuříkem
ve Slešťuvce remízek pro zvěř. Každoročně na jaře mu přinášeli rolníci
koroptví a bažantí vajíčka, na jejichž hnízda narazili při pracích na poli.
Vhodná kvočna pak vyseděla mladé. Nastala starost o jejich udržení při
životě. Znamenalo to intenzivní úsilí při sběru mravenčích kukel na jejich výživu. Po určité době, až byli
schopni samostatně žít, byli vypuštěni do přírody. Odměnou bylo, když z Horky bylo slyšet jejich čirykání
a skřeky bažantů.
Jeho vztah k přírodě ani neutuchl, když mu za Protektorátu byla odebrána lovecká puška. Věnoval se
rybařině. Rybářům a včelařům psal kroniky s velmi pěknými malůvkami.
S náčelníkem Sokola panem Františkem Zdubou podporoval rodiny, kterým gestapo uvěznilo jejich
příbuzné.
Přátelsky se setkával s mnohými umělci, kteří v Bítýšce hledali odpočinek. Mimo jiné byl v přátelském
vztahu s nezapomenutelným hercem Františkem Šlégrem, profesorem Hrbkem aj.
Po odchodu do důchodu pokračoval dál ve své veřejné činnosti. Byl stále ochotným rádcem a pomoc níkem všem občanům a dával své síly ke prospěchu nejen své obce, ale celého kraje. Zemřel ve věku 80let
týden po svých narozeninách 29.7.1982.
Za příspěvek děkujeme Vladimíru Nehybovi
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Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

1. Charakteristika školy, personální obsazení

Na ZŠ se vyučovalo dle programů:
1. – 5.roč. – Obecná škola, č.j.12035/97-20
6. – 9.roč. – Základní škola, č.j.16847/96-2
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo ZŠ Vev. Bítýška 368 žáků z Veverské Bítýšky, Chudčic, Lažánek, Nových
Dvorů, Hvozdce, Moravských Knínic, Braníškova, Maršova, Brna, Nových Bránic a Křižínkova
Školní vyučování probíhalo na dvou místech:
Základní škola Na Městečku - 2.B - 9. roč.
Základní škola Na Bílém potoce - 1. A,1.B a 2.A třída
Na ZŠ působili 24 pedagogičtí pracovníci (z toho 2 vychovatelky školní družiny).
Ve složení učitelského kolektivu došlo k následujícím změnám:
od 1.9.2006 do 31.1.2007 působila na ZŠ paní Vladimíra Kaprálová z Brna (vyučovala anglický jazyk na
2.stupni) – 1.2.2007 odešla na mateřskou dovolenou
od 1.2.2007 do 30.6.2007 pracovala na ZŠ paní Ing.Lenka Bílová z Brna (vyučovala anglický jazyk na
2.stupni)
od 1.9.2006 nastoupila po mateřské dovolené paní Ing.Jitka Halásková (působila v 1.roč.)
od 1.9.2006 do 30.6.2007 pracovala na ZŠ s pracovní smlouvou na dobu určitou (se sníženým pracovním
úvazkem) paní Mgr. Oldřiška Mühlpachrová
ke dni 28.8.2007 ukončí pracovní poměr na ZŠ pan Mgr.Martin Bublan
Změny ve složení provozních zaměstnanců:
31.12.2006 odešla na mateřskou dovolenou paní Nasadilová Helena - kuchařka
1.1.2007 nastoupila za shora jmenovanou paní Sovová Helena - kuchařka
Ve školní jídelně se průměrně stravovalo 235 dětí a 27 dospělých.

2. Údaje o výsledcích vzdělávání za školní rok 2006/2007
Ročník

počet žáků

prospělo
s vyznamen.

z toho samé
jedničky

prospělo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

36
33
25
38
44
53
37
53
49
368

36
31
15
28
35
16
5
20
17
203

31
26
10
16
19
2
2
1
107

2
10
10
9
37
29
31
32
160

neprospělo

snížený stupeň z
chování
2
3

3
2

1

5

1

3. Údaje o školské radě
Usnesením zastupitelstva obce ze dne 29.11.2006 byl za odstupujícího pana Františka Černého schválen za člena
školské rady (zástupce zřizovatele - obce) pan Josef Mifek (starosta obce).
Školská rada se scházela na pravidelných jednáních a mimo jiné projednávala nový školní vzdělávací program a vlast ní hodnocení školy.

4. Nepovinné předměty a zájmové útvary ve šk.r.2006/2007
Nepovinný předmět - římskokatolické náboženství - 55 zapsaných žáků
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Zájmové útvary při ZŠ Veverská Bítýška
Název kroužku
Anglický jazyk
Dyslektický kroužek
Informatika
Míčové hry
Volejbal
Příprava na přij.zkoušky z M
Příprava na přij.zkoušky z Čj
Lego dílna
Dramatický kroužek
Výtvarný kroužek
Košíková
Aerobik
Pohybové hry
Výtvarná dílna

Počet kroužků
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Počet žáků
53
10
11
20
13
30
31
9
12
12
11
26
11
13

5. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2006/2007
Z 5.roč.
Z 7.roč.
Z 9.roč.

Z 9.roč.

Škola,učiliště
Gymnázium osmileté Tišnov
Celkem
Gymnázium šestileté Brno
Celkem
Gymnázium čtyřleté Tišnov
Gymnázium M.Lercha, Brno
I.Německé Zemské gymnázium,Brno
Sport.gymnáz.L.Daňka ,Brno
Educanet-soukrm.gymnázium
SPŠaVOŠ technická,Sokolská,Brno
SOŠaSOUinf.a spojů,Čichnova,Brno
ISŠ Olomoucká COP,Brno
SŠumělec.-manaž.,Pastviny,Brno
SZŠ a VZŠ,Merhautova,Brno
SZŠ,Jaselská,Brno
SOŠživnostenská,Havlínova,Brno
SOŠ Fortika,Lomnice u Tišnova
SOŠ a SOU,Jílová,Brno
SŠ pro knihkupce o.p.s,Brno
Cyril.stř.pedag.škola,Lerchova,Brno
SPŠ chemická, Vranovská, Brno
ISŠ automobilní, Křižíková,Brno
ISŠ automobilní, Křižíková, Brno
SOŠaSOU obchodní,Jánská,Brno
SOŠochrany osob a majetku,Brno
SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.
SOŠ a SOU dopravní, Ivančice
SOŠ zahradnická, Rajhrad
Církevní SZŠ, Šimáčková , Brno
Celkem gymnázia a odborné školy
SOU a SOŠ SČMSD,Lomnice u Tiš.
SOŠaSOUinf. a spojů,Čichnova,Brno
SOU zemědělské,Tišnov
SOU zemědělské,Tišnov
SOUaSOŠ potr.a služ,Charbul.,Brno
SOŠ a SOU nábytkářské,Rosice
SOUaSOŠ obchodní, Jánská, Brno
SOUaSOŠ stavební, Brno-Bosonohy
SOU zahradnické, Rajhrad
Celkem učiliště
Počet absolventů ZŠ celkem

Obor
gymnázium,ZŠ 5
gymnázium,ZŠ 7
všeobecné
všeobecné
všeobecné
atletika
informační technologie
strojírenství,informač.sys.
dig.telek.technika
počítač.syst.CNC a prog.
provoz a řízení kult.sub.
laboratorní asistent
zdravotnický asistent
podnikání,řízení
hotel. a turismus
mech.inst.zaříz.budov
knih.a nakl.činnost
pedagog. lyceum
přírodovědné lyceum
autotronik
silniční doprava
obchod.-podnik.činnost
bezpeč.právní činnost
sociální péče
mechanizace a služby
ekologie a ochrana
ošetřovatel
kadeřník
spojový mechanik
opravář zeměd.strojů
provoz služeb
číšník-servírka
umělecký truhlář
prodavač
zámečník
zahradník
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chlapci
1
1
1
1

dívky
1
1
0
0

celkem
2
2
1
1

1
2
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
16
0
1
1
0
0
1
0
1
0
4
20

2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3
1
0
1
2
1
0
1
1
1
3
0
1
1
22
2
0
0
1
1
0
1
0
2
7
29

3
3
1
1
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
38
2
1
1
1
1
1
1
1
2
11
49

6. Přehled nejúspěšnějších výsledků žáků ZŠ v soutěžích a olympiádách
1.místo – okresní kolo – Soutěž hlídek mladých zdravotníků – mladší žáci
2.místo – okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků – mladší žákyně
2.místo – okresní kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků – starší žákyně
4.místo – krajské kolo - Soutěž hlídek mladých zdravotníků – mladší žáci
2.místo – okresní kolo – Pythagoriáda
3.místo – okresní kolo - Olympiáda v německém jazyce
3.místo – okrskové kolo – Pohár rozhlasu – mladší žákyně
8.místo – okresní kolo – Matematická olympiáda
6.místo - celostátní finále – Coca Cola Dance Team Schow

7. Nejvýznamnější provozní aktivity na ZŠ

- srpen 2006 – likvidace původních šaten a vybavení stávajících prostor novými šatními skříňkami - (vždy 1 skříňka 2
žáci)
- září 2006 – zastřešení budovy Na Bílém potoce sedlovou střechou
- prosinec 2006 –vybavení jedné třídy interaktivní tabulí
- květen 2007 - rekonstrukce školního rozhlasu
- červenec 2007 – rekonstrukce WC v budově Na Bílém potoce

8. Sponzoři ZŠ Veverská Bítýška ve šk.r. 2006/2007

Autocamp Hana – Hana Musilová, Havránková Irena, Flop – Lenka Chabičová, Pekařství Balabán, Pipa Vrzal, Potraviny
Carda, potraviny Kútnik, potraviny Mičánek, Sportway – Ing.Bednář, Steinhauser Tišnov

9. Ostatní události na škole
-

květen 2007 – kontrola školy dvoučlenným týmem České školní inspekce (Jihomoravský inspektorát)
s kladným závěrem

10. Nejdůležitější očekávané události v příštím školním roce
-

září 2007 – zahájení výuky dle nového školního vzdělávacího programu „Škola pod hradem Veveří“ v 1. a 6.
ročníku

Jan Pestr – ředitel školy
Zuzana Kudláčková – výchovný poradce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Petice proti výstavbě rychlostní komunikace R 43 tzv. Boskovickou brázdou.
Stále můžete svým podpisem petice vyjádřit nesouhlas s výstavbou rychlostní silnice R 43 variantou tzv.
Boskovické brázdy, katastrem obce Veverská Bítýška. Varianty výstavby rychlostní silnice R 43 Boskovickou
brázdou povedou k zvýšení ekologické zátěže obce Veverská Bítýška a zamezí její další rozvoj. Nebuďte
lhostejní!
- Máte zaplaceny roční poplatky za odvoz odpadů a psy?
Místní vyhláška o odpadech nám, občanům Veverské Bítýšky, ukládá do 30.6. uhrazení poplatku za odvoz
odpadu.
- Výměna občanských průkazů.
Zkontrolujte si datum vydání svého občanského průkazu! Ke 31.12.2007 končí platnost občanských průkazů
vydaných do 31.12.1998.
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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 na e-mail a mobilní telefony

http://www.obecveverskabityska.cz
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www.rwe-jmp.cz

Správný okamžik pro zavedení plynu.
V klidu a s úsporou až 10 000* za přípojku.

Pro Vaši domácnost
zemníplyn

Instalace
Zavedení plynu je rychlé a jednoduché. Nenechte si ujít nabídku plynoﬁkace domu „na klíč“,
s garancí ceny, kvality provedení a možností prodat nám svou přípojku až za 10 000 Kč*. Informace
o produktu Instalace a podmínkách odkupu přípojky získáte na Zákaznické lince 840 11 33 55,
na internetových stránkách www.rwe-jmp.cz nebo u obchodních zástupců.
* Modelový výpočet pro plastovou přípojku v délce 4 m a roční odběr plynu minimálně 1 204 m3.
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www.rwe-jmp.cz

Mějte klid a nohy v teple!
Pro Vaši domácnost
zemníplyn

Instalace
Pohodlné bydlení a snadná regulace teploty u Vás doma jsou hlavní přednosti využívání
zemního plynu. Pro Váš klid a nohy v teple nabízíme plynoﬁkaci domu „na klíč“, s garancí ceny
a kvality provedení. Tak proč se sám trápit s úřady, instalatéry a revizními techniky?
Informace o dalších výhodách získáte na Zákaznické lince 840 11 33 55, na internetových
stránkách www.rwe-jmp.cz nebo u obchodních zástupců.
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za bezkonkurenční cenu
2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad Veverská Bítýška
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 2007  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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