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Vážení spoluobčané,
koncem měsíce října 2006 jste svými hlasy roz-

hodli o novém složení zastupitelstva obce. Na usta-
vujícím zasedání dne 3.listopadu 2006 jsem od
členů zastupitelstva získal plnou důvěru na funkci
starosty obce. Chtěl bych Vám občanům i členům
zastupitelstva poděkovat za Vaši podporu.

Do funkce místostarosty obce byl zvolen Pavel
Novotný. Na nové zastupitele přecházejí závazky již
započatých akcí, které budou postupně dokon-
čovány. 

Zaměstnanci pracovní skupiny se zabývali
odstraněním nedostatků při kolaudačním řízení nové
valbové střechy na budově základní školy v ulici
Zábíteší. Byly dokončeny svody dešťových vod
s následnou úpravou terénu. Na střeše byly zbu-
dovány sněhové zábrany, byl dokončen hromosvod,
a současně byly protipožárně zabezpečeny dvířka
větrání strojoven výtahu, vzduchotechnika a vstup
do půdního prostoru. Po kladném vyjádření
Hasičského záchranného sboru bude vydáno kolau-
dační rozhodnutí.

Od 1.ledna začne pracovat výbor pro územní
plánování, jehož předsedou byl zvolen Ing. Radim
Reimer.

Přiblížil se konec roku a s ním i nejkrásnější
svátky - Vánoce. My dospělí si říkáme, to bude zase
shonu -  nákupy, úklid, pečení cukroví. Pak přijde
Štědrý den a s ním také i štědrovečerní nálada. Ten
den máme k sobě nějak blíž, sejdou se rodiny,
přátelé, jsme rádi, že jsme spolu. I na ulici je to vidět.
Kéž by nám trochu té vánoční nálady zbylo do
každého dne následujícího roku.

Příjemné prožití  vánočních svátků, pevnézdraví a šťastný Nový rok přeje

Josef Mifek, starosta obce



Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- ZO schvaluje zařazení bodu – ne-

rovnosti nového asfaltového
povrchu ulice Hvozdecká dle Zá-
kona o obcích, č.128/2000 Sb. a
Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích §
94, odst.2 a podle Jednacího řádu. - ZO schvaluje zařazení bodu Schvá-
lení Statutu sociálního fondu Obce
Veverská Bítýška dle Zákona o
obcích, č 128/ 2000 Sb. a Sbírky
zákonů č. 2/2003 o obcích §
94,odst.2 a podle Jednacího řádu.- ZO schvaluje zařazení bodu - ZŠ
Veverská Bítýška - I.rozpočtová
změna v roce 2006 dle  Zákona o
obcích, č 128/ 2000 Sb. a Sbírky
zákonů č. 2/2003 o obcích §
94,odst.2 a podle Jednacího řádu.- ZO schvaluje program jednání.- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Černého.- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Mifka.- ZO schvaluje jako ověřovatele zápi-
su p. Loutockého.- ZO schvaluje jako ověřovatele zá-
pisu p.Novotného.- ZO schvaluje převod nevyčerpané-
ho příspěvku za rok 2005 do roku
2006 organizaci Junák Veverská
Bítýška v částce 1564,- Kč s upo-
zorněním, že příspěvek musí být
čerpán v plné výší v uvedeném
roce.- ZO schvaluje vyřazovací protokoly
MŠ a školní jídelny MŠ dle před-
ložených příloh.- ZO schvaluje stažení bodu z pro-
gramu jednání - Záměr prodeje
obecního pozemku p.č. 1275/3 (díl
d+e) o výměře 197 m2, p.č.
1275/14 o výměře 31 m2 a
p.č.1275/12 o výměře 7 m2 v
lokalitě ulice Boční z důvodu nevy-
jasněného  pozemku - díl A o
výměře 139 m2.- ZO souhlasí s převedením pozemků
občanů v k.ú. Veverská Bítýška do
k.ú. Hvozdec. Veškeré náklady s
tímto spojené uhradí Obec
Hvozdec.- ZO stahuje bod č. 9 - Záměr prode-
je obecního pozemku p.č. 85/1 o
výměře 176 m2 v lokalitě ulice
Pavla Perky z programu.- ZO stahuje bod - Záměr prodeje
obecního pozemku p.č.2010/2 o
výměře 474 m2 a p.č. 2582/3 o

výměře 132 m2 v lokalitě ulice
Marušky Kudeříkové z programu
dnešního jednání.- ZO schvaluje prodej části obecního
pozemku p.č. 131/1 cca 140 m2 v
lokalitě ulice Nábřežní panu Pavlu
Suchému, bytem Tišnovská 372,
Veverská Bítýška. Veškeré náklady s
tím spojené hradí kupující. - ZO schvaluje cenu za prodej obec-
ního pozemku 200,- Kč/m2

- ZO schvaluje navrženou přípravu
území pro výstavbu rodinných
domů a předložení návrhu na
vydání územního rozhodnutí na
základní technickou  vybavenost pro
výstavbu rodinných domů v k.ú.
Veverská Bítýška v lokalitě „Pod
kravínem“. Návrh bude obsahovat
příjezdovou komunikaci, dešťovou
kanalizaci, splaškovou kanalizaci,
vodovod, plynovod, elektrorozvody
a veřejné osvětlení. Přípravu a
zkompletování žádosti o vydání
územního rozhodnutí zajistí vlastní-
ci.- ZO souhlasí s bezplatným převo-
dem 2 910 m2 pozemků do majetku
obce pro vybudování komunikace.- ZO souhlasí sepsáním smlouvy mezi
Obcí Veverská Bítýška a vlastníky
pozemků o bezplatném převodu
pozemků do majetku obce a s tím
související směny pozemků mezi
vlastníky.- ZO souhlasí s objednávkou projek-
tů na inženýrské sítě po vydání
územního rozhodnutí.- ZO schvaluje zřízení věcného bře-
mene práva chůze a jízdy přes p.č.
1291/1 z hlediska přístupu k p.č
1291/4 a p.č. 1291/3 za účelem
provozu a zásobování restaurace na
Ostrůvku panu Zdeňku Zemanovi,
bytem Na Bítýškách 578, Veverská
Bítýška. Veškeré poplatky s tím spo-
jené, uhradí pan Zdeněk Zeman.- ZO schvaluje prodej KUKA- VOZU
zn. LIAZ MŠ 636, SPZ  2B 367-66,
panu Vítězslavu Hanákovi, bytem
9.května 695, Veverská Bítýška za
cenu 12 000,- Kč.- ZO schvaluje snížení prodejní ceny
u obecního autobusu ze 40 000,- Kč
na 20 000,- Kč a následné vyvěšení
záměru prodeje.- ZO souhlasí se zadáním zpracování
znaleckého posudku nového asfal-
tového povrchu na ulici Hvozdecká.

- ZO schvaluje Statut sociálního fondu
Obce Veverská Bítýška.- ZO schvaluje vyřazovací protokol
ZŠ Veverská Bítýška.- ZO schvaluje revokaci bodu č.3–
III.Rozpočtová změna v roce 2006- ZO schvaluje zařazení bodu č.3 dle
Zákona o obcích, č 128/ 2000 Sb. a
Sbírky zákonů č. 2/2003 o obcích §
94,odst.2 a podle Jednacího řádu.- ZO schvaluje III. Rozpočtovou změ-
nu v roce 2006 v oblasti příjmů.- ZO schvaluje III. Rozpočtovou změ-
nu v roce 2006 v oblasti výdajů.- ZO schvaluje III. Rozpočtovou změ-
nu v roce 2006 v oblasti financo-
vání.

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u-
j e :

- ZO neschvaluje zařazení bodu - Žá-
dost o vyjádření starosty Černého k
údajné "dvojí" kandidatuře v
komunálních volbách v říjnu 2006
na program jednání.- ZO neschvaluje III. Rozpočtovou
změnu v roce 2006 v oblasti příjmů.- ZO neschvaluje III. Rozpočtovou
změnu v roce 2006 v oblasti výdajů.- ZO neschvaluje stažení bodu - Pro-
dej obecního pozemku p.č. 131/1 o
výměře 408 m2 v lokalitě  ulice
Nábřežní. - ZO neschvaluje odvolání starosty
Černého z funkce starosty.

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :- ZO pověřuje starostu předložením
Stavebnímu úřadu návrh na vydání
územního rozhodnutí na základní
technickou vybavenost pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě "Pod
kravínem"- ZO pověřuje starostu zadáním a ná-
sledně podepsáním smlouvy o bez-
platném převodu pozemků na
komunikaci do vlastnictví obce a
navazující směně pozemků mezi
vlastníky a podepsanou smlouvu
vložit do katastru nemovitostí.- ZO pověřuje starostu objednáním
dokumentace na inženýrské sítě.- ZO pověřuje starostu obce podepsá-
ním smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Veverská
Bítýška a panem Zdeňkem
Zemanem, bytem Na Bítýškách 578,
Veverská Bítýška.- ZO pověřuje starostu podepsáním

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 5.9.2006.
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kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p.Pavlem Suchým, bytem
Tišnovská 372, Veverská Bítýška na
část pozemku p.č.131/1 o výměře
cca 140 m2 v lokalitě ulice
Nábřežní.

Zastupitelstvo obce b e r e  navědomí  :- ZO bere na vědomí schválený roz-
počet na rok 2006.- ZO bere na vědomí zprávu auditora
o výsledku přezkoumání hospo-
daření za rok 2005 Vodárenský

svazek "Bítešsko"- ZO bere na vědomí I. Rozpočtovou
změnu ZŠ Veverská Bítýška v roce
2006.
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Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- ZO schvaluje dle Zákona o obcích,

č.128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č.
2/2003 o obcích § 94 a podle jed-
nacího řádu§6, odst.3 zařazení
bodu - Prodej obecního pozemku
p.č.2010/2 o výměře 474 m2 a p.č.
2582/3 o výměře 132 m2 v lokalitě
ulice Marušky Kudeříkové na pro-
gram dnešního jednání.- ZO schvaluje dle Zákona o obcích,
č.128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č.
2/2003 o obcích § 94 a podle jed-
nacího řádu §6, odst.3 zařazení
bodu - Poplatky za vypracované
smlouvy spojené s bezplatným
převodem pozemků na obec v
lokalitě "Pod kravínem" na program
dnešního jednání.- ZO schvaluje dle Zákona o obcích,
č.128/2000 Sb. a Sbírky zákonů č.
2/2003 o obcích § 94 a podle jed-
nacího řádu§6, odst.3 zařazení bo-
du - Zřízení věcného břemene práva
chůze a jízdy, pro manžele Janštovy
přes pozemek p.č.58/2 (za zdravot-
ním střediskem),  a pro manžele
Janu a Vítězslava Hanákovy a Svaz
zahrádkářů přes pozemek p.č.327/1
(dvůr pošty) na program dnešního
jednání.- ZO schvaluje projednání zápisu ze
dne 27.9.2006 mezi starostou obce
a občany v ulici Za Řekou jako bod
č. 5. Schůzka týkala zaplavování
sklepů v uvedené ulici.- ZO souhlasí s programem jednání
jak byl zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách obce.- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Mifka.- ZO schvaluje jako ověřovatele zápi-
su p.Rába.- ZO schvaluje jako ověřovatele zápi-
su p.Kozla.- ZO schvaluje zařazení bodu na pro-
gram jednání - Informace zastupite-
lům o možnosti převodu plynáren-
ského zařízení.

- ZO schvaluje prodej obecních po-
zemků p.č.2010/2 o výměře 474 m2
a p.č. 2582/3 o výměře 132 m2 v
lokalitě ulice Marušky Kudeříkové
p.Josefovi Janstovi, bytem Marušky
Kudeříkové 752, Veverská Bítýška.
Pozemek bude prodán za cenu
200,- Kč/ m2 a veškeré poplatky s
tím spojené uhradí kupující. Ve
smlouvě bude zřízeno věcné bře-
meno týkající se zachování vpust-
ného otvoru do svodnice.- ZO schvaluje oslovení pěti projek-
tantů zabývajících se touto proble-
matikou, a to do jednoho týdne ode
dnešního jednání. Následně zadat
vypracování studie na zamezení
dalšího zaplavování rodinných
domů .- ZO schvaluje IV.Rozpočtovou změ-
nu v roce 2006 v oblasti příjmů.- ZO schvaluje IV: Rozpočtovou změ-
nu v roce 2006 v oblasti výdajů.- ZO schvaluje IV.Rozpočtovou změ-
nu v oblasti financování.- ZO schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 1275/3(díl d+e) o
výměře 197m2, p.č.1275/14 o
výměře 31 m2, p.č. 1275/12 o
výměře 7 m2 a p.č.1275/13 o
výměře 3 m2 v lokalitě ulice Boční
manželům Staníčkovým, bytem Na
Bítýškách  577, Veverská Bítýška.- ZO schvaluje prodej obecních po-
zemků p.č. 1275/3(díl d+e) o
výměře 197m2, p.č.1275/14 o
výměře 31 m2, p.č. 1275/12 o
výměře 7 m2 a p.č.1275/13 o
výměře 3 m2 v lokalitě ulice Boční
za cenu  200,- Kč/ m2. Veškeré
poplatky s tím spojené uhradí kupu-
jící. - ZO schvaluje zřízení věcného bře-
mene práva chůze a jízdy pro obec
v  šíři 5 m přes uložené vedení ply-
novodu a zachování minimální šířky
4,5 m mezi pozemky za účelem
zachování přístupu k okolním rodin-
ným domům.- ZO schvaluje prodej obecního po-

zemku p.č. 131/4 o výměře 56 m2 v
lokalitě ulice Nábřežní pí. Mgr. Evě
Šafářové, bytem Černopolní 1, Brno,
za cenu 200,- Kč/m2. Veškeré
poplatky s tím spojené hradí kupu-
jící. - ZO schvaluje prodej obecního po-
zemku p.č. 5428 o výměře 25 m2 v
chatové oblasti Mečkov panu
Zdeňkovi Kedajovi, bytem Sobě-
šická 55, Brno- Husovice. Pozemek
bude prodán za cenu 500,- Kč/m2.
Veškeré poplatky s tím spojené
hradí kupující.- ZO schvaluje prodej obecního auto-
busu SPZ 90-17 za cenu 20 000,- Kč
p. Lubomíru Fraňkovi, bytem Petra
Bezruče 5, Ivančice. - ZO schvaluje zadání vypracování
odvodňovací studie na zaměření
odvodnění lokality u sídliště vari-
antu "A" za cenu 70 000,- Kč, dle
předložené nabídky.- ZO schvaluje zadat vypracování od-
vodňovací studie  až po projednání
ve finančním výboru, kde bude
vytvořena příslušná položka s část-
kou 70 000,- Kč na tuto studii a
následně schválena na dalším jed-
nání zastupitelstva. - ZO schvaluje - Obec Veverská Bí-
týška uhradí poplatky za vypraco-
vané smlouvy týkající se  bezplat-
ných převodů pozemků vlastníků v
lokalitě " Pod kravínem", na Obec
Veverská Bítýška.- ZO schvaluje zřízení věcného bře-
mene práva chůze a jízdy
manželům  Janě a Vítězslavu Ha-
nákovým, bytem 9. května 2,
Veverská Bítýška a Svazu zahrád-
kářů přes pozemek p.č. 327/1 (dvůr
pošty). Veškeré poplatky s tím spo-
jené, uhradí Svaz zahrádkářů a
manželé Hanákovi.- ZO schvaluje zřízení věcného bře-
mene práva, chůze  a jízdy zeměděl-
ské techniky manželům Heleně a
Pavlovi Janštovi, bytem Dlouhá 657,
Veverská Bítýška přes pozemek p.č.
58/2. Veškeré poplatky s tím spo-

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 6.10.2006.
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jené uhradí manželé Helena a Pavel
Janštovi.- ZO schvaluje pokračovat v jednání
bez přestávky.

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u-
j e :

- ZO neschvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 1323/1 o výměře 200
m2 v lokalitě Masarykova náměstí a
ulice V Brance pokud nedojde k do-
hodě mezi  obcí, manželi Kova-
říkovými a p. Dobešem  ohledně
zajištění přístupu na okolní
pozemky.- ZO neschvaluje prodej tlakového
zásobníku- kompresoru.- ZO neschvaluje prodej revorve-
rového soustruhu.- ZO neschvaluje prodej hydraulic-
kého stranového zvedáku.- ZO neschvaluje prodej cisternové fe-
kální nádrže.

Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e :- ZO pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi p. Josefem
Janstou a Obcí Veverská Bítýška.- ZO pověřuje starostu oslovením pěti
projektantů.- ZO pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a manželi Staníčkovými.- ZO pověřuje starostu podepsáním
smlouvy na zřízení věcného
břemene přes pozemek p.č. 327/1
mezi Obcí Veverská Bítýška,
Svazem zahrádkářů a manželi
Hanákovými.- ZO pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi obcí Veverská
Bítýška a Mgr. Evou Šafářovou,
bytem Černopolní 1, Brno.- ZO pověřuje starostu podepsáním
kupní smlouvy mezi Obcí Veverská
Bítýška a p. Zdeňkem Kedajem,
bytem Soběšická 55, Brno-
Husovice.

- ZO pověřuje starostu podepsáním
smlouvy na zřízení věcného
břemene přes pozemek p.č. 58/2.     

Zastupitelstvo obce b e r e  navědomí  :- ZO bere na vědomí II. Rozpočtovou
změnu v roce 2006- Základní škola
Veverská Bítýška.- ZO bere na vědomí vyřazovací pro-
tokoly - Základní škola Veverská
Bítýška.- ZO bere na vědomí informaci
poskytnutou p. Mifkem, týkající se
předložené nabídky o možnosti
prodeje plynárenského zařízení do
vlastnictví JMP.

Zastupitelstvo obce  r e v o k u j e :
- ZO revokuje usnesení ze dne

14.9.2009 - prodej obecního
pozemku p.č. 131/4  o výměře 56
m2, panu Martinu Šancovi, bytem
Tišnovská 671, Veverská Bítýška.

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne3.11.2006.
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
- ZO schvaluje jako zapisovatelku pí.

Moniku Lipovskou.- ZO schvaluje jako ověřovatele
p.Milana Brychtu.- ZO schvaluje jako ověřovatele zá-
pisu p.Pavla Novotného.- ZO schvaluje do návrhové komise p.
Ing. Radima Reimera.- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Pavla Novotného.- ZO schvaluje do návrhové komise
p.Vlastimila Kolstrunka.- ZO schvaluje do volební komise p.
Brychtu.- ZO schvaluje do volební komise p.
Mifka.- ZO schvaluje do volební komise
p.Bělíčka.- ZO schvaluje veřejnou volbu staros-

ty.- ZO schvaluje do funkce uvolněného
starosty  obce p. Josefa Mifka.- ZO schvaluje veřejnou volbu mís-
tostarosty.- ZO schvaluje Pavla Novotného do
funkce místostarosty.- ZO schvaluje místostarostu Pavla
Novotného, jako uvolněného člena
zastupitelstva obce.- ZO schvaluje předsedu kontrolního
výboru p.Jaroslava Bělíčka.- ZO schvaluje na funkci předsedy
Finančního výboru p.Kolstrunka.- ZO schvaluje finanční měsíční ohod-
nocení pro předsedu výboru, a to ve
výši 1 110,- Kč.- ZO schvaluje finanční měsíční ohod-
nocení pro neuvolněného člena zas-
tupitelstva, a to ve výši 450,- Kč. 

- ZO schvaluje finanční měsíční ohod-
nocení pro neuvolněného člena
výboru, a to ve výši 910,- Kč.- ZO schvaluje přesunutí bodu - Pro-
placení dovolené bývalému staros-
tovi na další jednání.- ZO schvaluje rozšíření dnešního jed-
nání o bod - Mikroregion Kuřimka.- ZO schvaluje delegování zástupců
obce Veverská Bítýška v Mikro-
regionu Kuřimka  

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u-
j e :

- ZO neschvaluje Milana Brychtu do
funkce místostarosty.- ZO neschvaluje na funkci předsedy
Finančního výboru p.Brychtu.

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veverské Bítýšky dne 14.11.2006.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje navržený program tak,
jak byl zveřejněn na úřední tabuli a
na webových stránkách obceUsnesení č.2
ZO schvaluje do návrhové komise p.
Bělíčka.Usnesení č. 3
ZO schvaluje do návrhové komise
p.Reimera.

Usnesení č. 4
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
p.Brychtu.Usnesení č. 5 
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.Usnesení č.6
ZO schvaluje stávající Jednací řád.Usnesení č.7
ZO schvaluje stažení bodu prodeje

plynárenského zařízení z dnešního
jednání s tím, že bude vyvoláno jed-
nání se zástupci JMP  a další postup
bude projednán na VZOZ konaného
dne 28.11.2006.Usnesení č.8
ZO schvaluje předloženou smlouvu o
zajištění financování systému IDS
JMK s tím, že bude aktualizováno
jméno starosty obce. Smlouva mezi
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JMK a Obcí Veverská Bítýška bude
podepsána na dobu určitou do
31.12.2007. Celková částka financov-
ání IDS JMK činí 140 600,- Kč.- ZO pověřuje starostu obce p.Mifka

podepsáním smlouvy o mezi Obcí
Veverská Bítýška a Jihomoravským
krajem o zajištění financování IDS
JMK na dobu určitou do
31.12.2007.- ZO souhlasí s vyvoláním jednání v
Praze na centrále ČS. Na tomto jed-
nání bude projednána možnost fi-
nancování případného zakoupení
budovy ČS a jeho splátky.Usnesení č. 9- ZO schvaluje odkup budovy ZUŠ od
České spořitelny do vlastnictví Obce
Veverská Bítýška.- ZO pověřuje starostu obce p. Mifka,
místostarostu p.Novotného a člena
zastupitelstva p.Brychtu k tomu,
aby hledali výhodné podmínky  pro
způsob zajištění financování
odkupu budovy ČS do vlastnictví
Obce Veverská Bítýška.Usnesení č.10- ZO schvaluje převedení přestupkové
agendy na Město Kuřim ke dni
1.1.2007. Usnesení č.11- ZO neschvaluje proplacení dovole-
né za rok 2005 bývalému starostovi
p.Černému ve výši 40 510,- Kč.Usnesení č.12- ZO schvaluje předsedu výboru pro
územní plánování p.Ing. Reimera.Usnesení č.13- ZO schvaluje člena výboru pro úze-
mní plánování p.Ing. Petra PlachéhoUsnesení č.14

- ZO schvaluje člena výboru pro úze-
mní plánování p.Ing.Foretníka.Usnesení č. 15

- ZO schvaluje člena výboru pro úze-
mní plánování p.Zdenu Jerou-
škovou.Usnesení č.16- ZO schvaluje člena výboru pro úze-
mní plánování p.Ing.Slaninu.- ZO souhlasí s tím, aby připomínky
zastupitelů týkající se demolice
administrativní budovy Hartmann-
Rico, Veverská Bítýška byly zapra-
covány do požadovaného vyjádření
od Obce Veverská Bítýška.- ZO bere na vědomí ponechání ste-
jného složení sociální komise jako
doposud a to, ve složení pí.Anežka
Dvořáková, pí.Jiřina Šedová,
pí.Pavla Kučerová.- ZO bere na vědomí ponechání ste-
jného složení Komise veřejného
pořádku jako doposud ve složení
p.Pavel Novotný, p.Jiří Hrdlička a
pí.Jiřina Šedová.- ZO pověřuje Komisi veřejného po-
řádku o prošetření skladování
nebezpečných kalů z ČOV na
hranici k.ú. Veverská Bítýška a k.ú.
Chudičce s tím, že do dvou měsíců
podá zprávu o výsledku tohoto
šetření na VZOZ.Usnesení č. 18

- ZO neschvaluje 5- členné složení
kontrolního výboru.Usnesení č. 19- ZO schvaluje 3- členné složení kon-
trolního výboru.Usnesení č. 20

- ZO schvaluje člena kontrolního vý-
boru p.Pavla Kozla.

Usnesení č.21- ZO schvaluje člena kontrolního vý-
boru p.Mgr Martina Bublana.Usnesení č.22- ZO schvaluje složení pětičlenného
finančního výboru.Usnesení č. 23- ZO schvaluje finanční výbor ve slo-
žení p.Jan Králík, p.Ing.Petr Plachý,
pí.Anežka Dvořáková, p.Vlastimil
Kolstrunk, p.Milan Brychta.Usnesení č. 24- ZO schvaluje volbu členů do vodá-
renského svazku odložit na další
VZOZ, které proběhne dne
28.11.2006.Usnesení č. 25- ZO Schvaluje zařazení bodu – Vá-
noční osvětlení na náměstí v obci
na program dnešního jednání.Usnesení č.26- ZO schvaluje návrh záměru – Vá-
noční osvětlení na náměstí v obci
do celkové částky 25 000,- Kč
pouze za podmínek, že FV bude
moci tuto částku vyčlenit z rozpoč-
tu obce.Usnesení č. 27- ZO schvaluje dle § 94 odst.2 Zákona
o obcích zařazení bodu schválení
používání osobního automobilu
FORD MONDEO pro služební –
obecní účely.- ZO schvaluje používání osobního
automobilu FORD MONDEO pro
služební – obecní účely. Uvedený
osobní automobil nemá havarijní
pojištění, proto si případné opravy a
případné vzniklé škody bude hradit
majitel sám.

VÝSLEDEK VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ  DNE 20.10. - 21.10.2006

Kandidátní listina  počet získaných hlasů získané mandáty 
Budoucnost 2010 2 434 Milan Brychta Ing. Radim Reimer 
SNK Evropští demokraté 1 020 ---- 
KSČM 544 ---- 
Za rozvoj obce – SNK 1 467 Jaroslav Bělíček 
ODS  1 043 Zdeňka Jeroušková 
Vev. Bítýška obec nás všech 3 626 Josef Mifek Pavel Novotný Vlastimil Kolstrunk 
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Tak hezky do začátku
Soubor vznikl na jaře roku 1996 ze skupinky kamarádů z Bítýšky a okolí. Z existujícího tanečního souboru se vy-

klubali nadšenci, kterých byla tehdy necelá dvacítka. Jako první „divadelní pokus“ byla zvolena původně filmová
povídka Miloslava Šimka „Až příjde Komenská !“. Tématem ze školního prostředí přesně zapadla do oslav výročí
založení místní Základní školy. Premiéra proběhla v červnu 1996 v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce  a zreprízo-
vaná byla pouze jednou a to téhož roku v listopadu. V roce 1997 přichází do divadla režisér Pavel Vašíček, který nám
zůstal věrný až do dnešních dnů a spolu s ním jsme zvládli následující výčet premiér:
1996 Možná příjde Komenská!, Jak princezna hádala, až prohádala1997 Dívčí válka1998 Hra na Zuzanku1999 Strávím s tebou celou noc aneb Rohypnol 99, Pán Bůh s námi, je tu Cami!2000 Pelikáni v pustině, Galantní poezie2001 Křtiny v Hbřbích aneb Blbá hra, Brejle (stále hrajeme!!!)2002 Docenti2003 Kat a Velkovezír (stále hrajeme!!!), Poklesky (stále hrajeme!!!)2004 Jak se zavařují mouchy2005 Zuzanka Reloaded (stále hrajeme!!!)2006 Inventury (stále hrajeme!!!), Zrádce (stále hrajeme!!!)

Prkno se každý rok aktivně zúčastňuje postupových soutěží, kde sbírá individuální ocenění za herecké výkony, režii
a díky kapele Pavla Helana i za hudbu. Za celých 10 divadelních let jsme nasbírali téměř 50 cen. Pravidelně postupu-
je na prestižní celonárodní přehlídky Šrámkův Písek nebo Divadelní Třebíč. 

Soubor má zkušebnu přímo v Kulturním domě ve Veverské Bítýšce, kde se odehrávají premiéry a většina dalších
divadelních akcí. Od letošního září tam také funguje multikulturní klub POD PRKNY. Divadlo pravidelně hostujeme
v brněnském divadle „Husa na provázku“,  v divadle Barka, na Vaňkovce, na festivalu „Mezi ploty“ apod. Znají nás
diváci v Brně, Břeclavi, Kyjově, Tišnově, Vyškově, Ivančicích, Znojmě, Ostravě, Českém Těšíně...Máme za sebou i
netradiční hraní ve vojenském krytu, v lesním divadle v Kopřivnici nebo na náměstích ve Slavonicích a Telči.
Pochlubit se můžeme také účinkováním v Polsku. 

Divadlo každý rok vždy předposlední víkend v červnu pořádá festival „Setkání amatérských divadel „Na prknech“,
který má za sebou úspěšných 9. ročníků a je v počtu odehraných představení (za víkend je to až 14 her) největším
nesoutěžním festivalem na Jižní Moravě. Pravidelně při něm nabízíme vystoupení profesionálního souboru a semináře

DIVADLO PRKNO SLAVÍ 10.-té NAROZENINY
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zaměřené na rozvoj divadelních dovedností. Z nejvýznamnějších hostů minulých let připomínáme fyzického básníka
Petra Vášu nebo mima Michala Hechta.

Pod vedením herců Prkna fungoval několik let bezplatný dramatický kroužek pro děti, jeho činnost bychom v bu-
doucnu rádi obnovili.

Už 10 let jsme „praštění kulisou“
Za dobu trvání divadla se v řadách herců a techniků vystřídalo téměř 40 nadšenců, nejen z Bítýšky, ale i z Kuřimi

a z Brna. Malou oslavou byla červnová premiéra hry „Zrádce“ podle povídek Ivana Vyskočila. Další velkolepou oslavou
byla obnovená premiéra „Dívčí války“. V novém obsazení diváci shlédli opravdu humornou podívanou. Termín
narozeninového uvedení byl konec měsíce října. Po představení následoval narozeninový taneční večírek pro širokou
diváckou veřejnost, který byl prokládán veselými scénkami z 10-ti leté historie souboru.

V současné době má divadlo 15 členů, zkoušíme 1x týdně. Průměrně odehrajeme měsíčně 2-5 představení. Vstupné
na všechna představení odehraná v Bítýšce je dobrovolné. Ze zkušeností  víme, že když divák jednou příjde a je spoko-
jený, bude se za námi rád vracet.

Práci našeho občanského sdružení  podporuje trvale Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, na naši činnost přispívá také
Jihomoravský kraj a Hartmann Rico .

Pokud jste dočetli až sem nezbývá nám, než vás pozvat na příští chystané akce, které pro vás divadlo Prkno s neu-
tuchající energií a divadelním odhodláním připraví. Budeme se na vás MOC těšit! Jak říká klasik: „Divadlo bez diváka,
to je jako sex bez ženský...“
Bližší informace o aktuálním programu, repertoáru souboru a dalších aktuálních událostech „v životě“ divadla se dozvíte
na : www.prkno.net

A ještě poděkování
Velké díky zaslouží všichni bývalí a hlavně současní členové divadla Prkna, kteří věnují svůj volný čas divadelní múze.
Díky zaslouží i jejich partneři a rodiny za trpělivost a a pochopení s jakým se i oni musí zapojovat do divadelních
příprav. Milý Prkňáčci vydržte, ať spolu a s diváky můžeme oslavit další krásné kulatiny Prkna!
PS: Věděli jste, že „průměrný věk“, kterého se dožívají vesnická divadle je 2 roky? Prkno je mezi amatérskými soubo-
ry na Brněnsku jedním ze vzácných „veteránů“! Mějte ho rádi a hýčkejte ho svým zájmem!

Jarka Vykoupilová,principálka divadla PRKNO
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Fond: 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 organi-
zacím na podporu jejich činnosti, která je zaměřena pro děti, mládež a seniory a to především v oblasti ekologie, turis-
tiky, sportu a kultury. Každý rok se rozděluje částka 200.000,- Kč, případné nevyčerpané prostředky se převádí do
dalšího roku. Přikládáme tabulku s přehledem schválených příspěvků a projektů organizací, které se přihlásily v le-
tošním roce. 

DOBRÝ SOUSED 2006 
Pořadí Organizace Zástupce Projekt Schválený příspěvek 

1. SUZAT, Divadelní spolek Prkno Jaroslava Vykoupilová 
Oživení kulturního dění v obci VB formou divadelních, hudebních a filmových představení 30 000 Kč 

2. JUNÁK - Svaz skautů a skautek ČR Veverská Bítýška Ing. Jan Reimer Příspěvek na projekt "Děti, pojďte si hrát i v roce 2006/2007" 25 000 Kč 
3. Svaz tělesně postižených Veverská Bítýška František Kohoutek 

Péče o postižené občany a využívání volného času (zájezdy, besedy), návštěvy TP členů při životních jubileích 10 000 Kč 
4. Výtvarná a keramická dílna Veverka Mgr. Jindra Kubantová 

Nákup pomůcek na výrobu skleněných vitráží Tiffany, rámy na hedvábí, zásobník na vodu 15 000 Kč 
5. Svaz důchodců ČR Veverská Bítýška Ludmila Ráčková Příspěvek na činnost - poznávací zájezdy, divadelní představení 15 000 Kč 
6. KLUB VODNÍ TURISTIKY Veverská Bítýška Josef Fišer 

Nákup lodí, pádel a záchranných vest, rekonstrukce elektroinstalace klubovny, příspěvek na akci pro děti z Kociánky 25 000 Kč 
7. Klub přátel tělovýchovy Veverská Bítýška Ing. Stanislav Slezák Příspěvek na činnost - poznávací zájezdy, divadelní představení 15 000 Kč 
8. Asociace školních sportovních klubů ČR při ZŠ Veverská Bítýška 

PaedDr.Pavel Vacek Nákup rozhlasové aparatury s dvěma mikrofony 20 000 Kč 
9. HOCKEY CLUB Veverská Bítýška Břetislav W. Skalník Příprava na sezonu, tréninky, mistrovská utkání  20 000 Kč 
10. Jarošův mlýn - muzeum Ing. Karel Zatloukal Výroba brožury s informacemi o Jarošově mlýně 10 000 Kč 
11. Český zahrádkářský svaz Veverská Bítýška Ing. Bohumil Jakubec Podpora společenské činnosti ve Veverské Bítýšce 5 000 Kč 
12. TENISOVÝ CLUB, Veverská Bítýška Zdeněk Bedřich 

Příspěvek na opravu kabin poškozených povodní a na náklady spojené se změnou názvu organizace 10 000 Kč 
CELKEM: 200 000 Kč 
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V případě zájmu o finanční příspěvek zasílejte prosím své žádosti v podobě vypracovaného projektu do 31. května 2007
na adresu: PhDr. Radoslava Klementová, HARTMANN - RICO a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška.
Co by měl projekt obsahovat:
1) Název projektu
2) Předkladatel projektu
3) Představení organizace (činnost, financování apod.)
4) Cíl projektu
5) Finanční rozpočet projektu
6) Požadovaná částka
7) Realizace projektu
8) Shrnutí - závěr
Veškeré informace o fondu Dobrý soused naleznete také na našich webových stránkách:www.hartmann.cz/služby/Dobrý soused

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
1. Pozor na platnost občanských průkazů:
Poslední den letošního roku tj. 31.12.2006  končí platnost občanských průkazů, které byly vydány v roce
1995 a 1996.
O výměnu občanského průkazu lze požádat na Obecním úřadě Veverská Bítýška, matrika nebo na Měst.
úřadě  Kuřim.
2. Změny v sociální oblasti  k datu 1.1.2007
Na internetových stránkách obce www.obecveverskabityska.cz jsou vyvěšeny informace ke změnám v
sociální péči od 1.1.2007, které jsme převzali z Městského úřadu Kuřimi. Tyto informace jsou dostupné i na
Obecním úřadě ve Veverské Bítýšce, matrika.  
3. Vyvařování sociálních obědů Obecním úřadem ve Veverské Bítýšce
Od 1.1.2007  startuje v našem státě nový sociální systém. Byl zrušen zákon o sociální potřebnosti a nahrazen
zákonem novým o pomoci v hmotné nouzi.  
Obec Veverská Bítýška  zhodnotila dosavadní zkušenosti s vyvařováním sociálních obědů a bude od
1.1.2007 upravovat vnitřním předpisem jejich dosažitelnost.   
4. Hledáme kronikáře
Obecní úřad ve Veverské Bítýšce hledá spolehlivého občana naší obce, který by vedl obecní kroniku.
Zájemci se mohou hlásit na sekretariátě obecního úřadu.
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Krásné Vánoce a šťastný Nový rok
2007 občanům Veverské BítýškypřejeStolařství Mgr.Zdeněk Baraš

- Váš výrobce eurooken,
vchodových a interiérových dveří.

Mgr. Baraš Zdenìk
Dlouhá 314

664 71 Veverská Bítýška
tel a fax: 549 420 185

mobil: 606 805 940
e-mail: info@baras.cz

www.baras.cz

Po mnoha vyhraných bitvách a prohraných válkách, dětských spalničkách i prvních láskách, byl v první
zářijový den téměř slavnostně otevřen kulturní klub jenž určen je všem.
Co Vám můžeme nabídnout? Divadla, filmy a hudbu v různých žánrově neomezených formách a obsa-zích.
Samozřejmostí budou nejen představení pro dospělé, ale i víkendová odpolední představení pro děti. Toto
vše se bude odehrávat každý pátek v 19:30 ve sklepním sále Kulturního domu ve Veverské Bítýšce. Při
vstupu do klubu po Vás bohužel budeme nuceni žádat drobné vstupné v hodnotě 30,- Kč, abychom mohli
doplnit naše krevní oběhy, potní žlázy a slzné váčky a mohli tak opět věnovat všechnu naši krev, pot a slzy
k organizování dalších kulturních akcí. 

Aktuální program objevíte na webových stránkách www.obecveverskabityska.cz v sekci Kultura a
společnost, či na všech možných plakátovacích plochách v naší obci i mimo ni. 

Na závěr je nutné vyzdvihnout sponzory, bez nichž by klub „Pod prkny“ zůstal jen v našich tajných
snech. Jsou jimi Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Hartmann-Rico a.s. a Jihomoravský kraj.

Ještě drobné P.S.:
Hledáme zájemce, kteří by byli ochotni zdarma vypomáhat při provozu tohoto klubu, odměnou jim za to

bude hřejivý pocit u srdce, či kdekoliv jinde, pochvala vedoucího a samozřejmě vstup na všechny akce
zdarma.

Ještě drobnější P.S.:
Pokud by jste měli zájem vystoupit v nově otevřeném klubu s divadelním či hudební představením,

přednáškou, výstavou, projekcí, či čímkoliv jiným, neváhejte nás kontaktovat na emailu  nebo na telefonním
čísle 608 527 666.

KLUB “POD PRKNY”

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

INZERCE



11



12

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně ® Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám ® Ve zpravodaji lze zaúplatu inzerovat ® 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@obecveverskabityska.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
Po-So 730 - 1800

Ne 900 - 1800

ZVEME VÁS NA PØÍJEMNÉ POSEZENÍ V NOVÌ
OTEVØENÝCH PROSTORÁCH OBCHODNÍHO CENTRA

‘ŠANCA’
Nabízíme široký sortiment obèerstvení, nápojù, zákuskù, cukrovinek, zmrzli-ny,
zmrzlinových pohárù, míchaných napojù, víno rozlévané i v lahvích, kávu, pivo

NA VAŠI NÁVŠTÉVU SE TÉŠÍ PERSONÁL

CAFE & DRINK
CUKRÁRNA

U KOSTELA
tel. 777 137 500

777 600 500 

Zákusky dodává
Cukrárna “CHERI” Pøedklášteøí

Domácí cukráøské výrobky Králíková & Fryštenská (Veverská Bítýška)
Mo�nost objednání širokého sortimentu dortù dle fotografií v katalogu

ZMRZLINA - pravá italská, “ADRIA GOLD ECCELLENTE”
mra�ené výrobky znaèek NESTLÉ a ALGIDA

KÁVA - široký sortiment produktù znaèky “ILLY”
NÁPOJE - široký sortiment napojù firem COCA COLA, RAUCH, PILSNER URQUEL, vinotéka

“Rù�ový sen” Kuøim 

CAFE & DRINKCAFE & DRINK

CUKRCUKRÁRNAÁRNA
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- aktuality
- informace
- fotogalerie

- zajímavosti, historie
- zprávy z radnice

- ankety... a mnoho dalšího



Inzertní příloha 2


