PROSINEC 2 0 1 0

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěl poděkovat za projevenou důvěru v komunálních volbách, které proběhly
v měsíci říjnu. Děkuji Vám i jménem sdružení nezávislých kandidátů "Veverská Bítýška - obec nás
všech", kterému jste dali obrovskou důvěru. Na základě Vašeho rozhodnutí mě zastupitelstvo městyse
na ustavujícím zasedání dne 12.listopadu podruhé
zvolilo do funkce starosty našeho městečka. Vaše
důvěra mě potěšila, ale zároveň mě zavazuje připravit a zajistit realizaci aktivit předložených ve volebním programu. Místostarostou městyse byl zvolen
pan Pavel Novotný. Všem zvoleným zastupitelům
přeji hodně zdaru v jejich práci.
V současné době již realizujeme plnění volebního programu.
Je vydáno stavební povolení na liniové odvodnění
komunikace Pod Horkou mezi domy pana Bedřicha
a pana Kryštofa. Je oslovena firma, která provede
podkop pod komunikací a napojení kanalizace. Pozemek pod komunikací je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Je zažádáno o uzavření smlouvy
na zřízení věcného břemene, které řeší uložení
kanalizačního potrubí na pozemku ve vlastnictví
Jihomoravského kraje. Po podpisu smlouvy provedeme stavbu.
Městys nechal v průběhu léta zbudovat dva kontejnery s okrasnými dřevinami, které byly umístěny
před budovu úřadu. V měsíci listopadu (v noci ze 7.
na 8. listopadu) byly okrasné dřeviny z jednoho kontejneru zcizeny. Nazmar tím přišla práce člověka,
který tyto kontejnery zhotovil, vysázel a upravil.
Doufám, že jednou nastane doba, že si i tito lidé

uvědomí, že majetek nás všech je nedotknutelný.
Neumím si představit, že může mít někdo radost
z věci, která mu nepatří.
Začátkem měsíce prosince byly zahájeny stavební práce týkající se opravy sociálních zařízení v budově úřadu městyse. Dále se provádějí opravy a odstraňují závady, které byly zjištěny na základě provedených revizí a kontrol.

Vážení spoluobčané,
nastává vánoční čas, všichni čekáme na okamžik,
kdy se na večerní obloze rozzáří první hvězda, hvězda nadmíru důležitá, hvězda štědrovečerní. Za okny
našich domovů se v hluboké noci rozzáří barevná
světla vánočních stromečků. Vznešenost svatého
večera na nás dýchne ze všech stran a my na chvíli
zastavíme náš uspěchaný čas. Vzpomínky nás vrátí
do okamžiku dětství. Všude kolem nás je klid, radost
a pohoda.
Přeji Vám všem šťastné vánoce.

Josef Mifek, starosta městyse
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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 24.9.2010
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách obce.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Ing.Reimera.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
p.Kolstrunka.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Jerouškovou.
Usnesení č. 6
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské škole, příspěvkové organizaci, Pavla Perky 333,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní škole, příspěvkové organizaci, náměstí Na Městečku 51, Veverská Bítýška.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje odpis majetku dle předloženého seznamu z majetku Městyse
Veverská Bítýška v celkové výši 21
804,- Kč.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1306/6 o výměře 42 m2, ostatní
plocha v k.ú. Veverská Bítýška od
Ing. Jaroslav a Zdenky Novotných,
bytem Nová 10, Ostopovice do
majetku Městyse Veverská Bítýška za
cenu 100,- Kč/m2.
Veškeré poplatky spojené s prodejem
uhradí Městys Veverská Bítýška.
Usnesení č. 10
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy týkající se odkoupení pozemku p.č. 1306/6 o výměře 42 m2,
ostatní plocha v k.ú. Veverská Bítýška od Ing. Jaroslav a Zdenky Novotných, bytem Nová 10, Ostopovice do
majetku Městyse Veverská Bítýška za
cenu 100,- Kč/m2.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 538/4 o výměře 201 m2
v k.ú. Veverská Bítýška manželům
Marii a Karlovi Dundáčkovým, bytem
Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška.
Pozemek p.č. 538/4 vznikl oddělením

geometrickým plánem z pozemku
p.č. 538/1. Pozemek se prodává za
cenu 200,- Kč/m2. Veškeré poplatky
spojené s prodejem pozemku uhradí
kupující.
Usnesení č. 12
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 538/4 o
výměře 201 m2 v k.ú. Veverská Bítýška, která se uzavírá mezi prodávajícím Městysem Veverská Bítýška a
kupujícími Marií a Karlem Dundáčkovými, bytem Na Bítýškách 648,
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 13
ZM schvaluje odkoupení pozemků
p.č. 2553 o výměře 511 m2 a
2554/13 o výměře 228 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu 100,- Kč/m2 od
Hany Hajné a Miroslava Hajného, bytem Valinkevičova 208, Veverská
Bítýška do vlastnictví Městyse Veverská Bítýška. Smlouva bude podepsána
po vyčlenění finanční částky z rozpočtu městyse na základě rozpočtového opatření. Veškeré poplatky
spojené s odkoupením pozemků do
vlastnictví Městyse Veverská Bítýška
uhradí městys
Usnesení č. 14
ZM pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy mezi Městysem Veverská
Bítýška a Miroslavem Hajným a Hanou Hajnou bytem Valinkevičova
208, Veverská Bítýška týkající se odkoupení pozemků p.č. 2553 a
2554/13 v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje záměr pronájmu
pozemku p.č. 794/1, díl a o výměře
4x 4,84 m a p.č.794/1 díl b o výměře
1,10x 4,50m v k.ú. Veverská Bítýška
panu Jaroslavovi Opatovi, bytem Bzenecká 19, Brno za cenu 100,- Kč/rok s
dobou nájmu 3 roky od podpisu
smlouvy. Veškeré poplatky spojené s
pronájmem uhradí nájemce.
Usnesení č. 16
ZM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem
Městysem Veverská Bítýška a nájemcem Jaroslavem Opatem, bytem Bzenecká 19, Brno na pozem-ky p.č. p.č.
794/1, díl a o výměře 4x 4,84 m a
p.č.794/1 díl b o výměře 1,10x 4,50m
v k.ú. Veverská Bítýška.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení
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práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci "V.Bítýška, kab.NN 8
RD, Arvika- Plus, s.r.o." uzavřenou
mezi E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice a Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č.18
ZM pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na akci
"V.Bítýška, kab.NN 8 RD, ArvikaPlus, s.r.o." uzavřenou mezi E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice a
Městysem Veverská Bítýška.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje záměr na odkoupení
pozemků p.č. 1674/1 výměře 32 m2 a
1675/2 o výměře 166 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za cenu do maximální
výše 400,- Kč/m2.
Cena za m2 je schválena pro oba
nabízené pozemky. Pozemky městys
má zájem vykoupit z důvodu zachování a zajištění bezpečného příjezdu
k RD.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje záměr pronájmu části
obecního pozemku p.č. 1246 o výměře 35 m2 v k.ú. Veverská Bítýška za
cenu 500,- Kč/měs. Doba nájmu se
uzavírá na 2 roky od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu bude zveřejněn s
omezením: Jedná se o pozemek na
kterém je umístěn stánek ve vlastnictví soukromé osoby za účelem
skladování materiálu.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcného břemene mezi Městysem Veverská Bítýška a E.ON
Distribuce, a.s., týkající se umístění
nového podzemního kabelového
vedení NN v délce 41 bm a 1 ks
pilířové skříně do pozemků ve vlastnictví městyse.
ZM schvaluje dohodu o realizaci
úprav zařízení distribuční soustavy stávajícího energetického zařízení.
Jedná se o přípojku "Veverská Bítýška,
DPNNk+
nový
AES
4x120,
Erbesová"
ZM schvaluje Smlouva o právu provedení stavby na akci " Veverská Bítýška, DPNNk+nový AES 4x120, Erbesová"

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Veverská Bítýška dne 12.11.2010
Usnesení č. 1
ZM schvaluje program jednání jak byl
zveřejněn na úřední tabuli a na webových stránkách městyse.
Usnesení č. 2
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Brychtu.
Usnesení č. 3
ZM schvaluje do návrhové komise p.
Kozla.
Usnesení č. 4
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
pí.Jerouškovou.
Usnesení č. 5
ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.
Kolstrunka.
Usnesení č.6
ZM schvaluje průběh hlasování veřejnou volbou.
Usnesení č. 7
ZM schvaluje p.Josefa Mifka do
funkce uvolněného starosty Městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 8
ZM schvaluje p.Pavla Novotného do
funkce uvolněného místostarosty
Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 9
ZM schvaluje tříčlenné složení Kontrolního výboru Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č 10
ZM schvaluje p.Pavla Kozla do
funkce předsedy Kontrolního výboru
Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 11
ZM schvaluje člena Kontrolního
výboru Městyse Veverská Bítýška p.
Ing.Jana Reimera.
Usnesení č. 12
ZM schvaluje člena Kontrolního
výboru Městyse Veverská Bítýška
pí.Irenu Koláčnou.
Usnesení č.13
ZM schvaluje pětičlenné složení
Finančního výboru Městyse Veverská
Bítýška.
Usnesení č. 14
ZM schvaluje p.Vlastimila Kolstrunka
do funkce předsedy Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška.
Usnesení č. 15
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška p.

Milana Brychtu.
Usnesení č. 16
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška
pí.Anežku Dvořákovou.
Usnesení č. 17
ZM schvaluje člena Finančního výboru Městyse Veverská Bítýška p. Jana
Králíka.
Usnesení č. 18
ZM schvaluje člena Finančního
výboru Městyse Veverská Bítýška
pí.Janu Váňovou.
Usnesení č. 19
ZM schvaluje tříčlenné složení
Výboru územního plánování Městyse
Veverská Bítýška.
Usnesení č. 20
ZM schvaluje předsedu Výboru
územního plánování Městyse Veverská Bítýška pí.Zdenu Jerouškovou.
Usnesení č. 21
ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská
Bítýška p.Ing.Radima Reimera.
Usnesení č. 22
ZM schvaluje člena Výboru územního plánování Městyse Veverská
Bítýška p.Ing.Jana Foretníka.
Usnesení č. 23
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" p.Pavla Novotného.
Usnesení č. 24
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" p.Ing.Evžena Loutockého.
Usnesení č. 25
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" p.Jaroslava Bělíčka.
Usnesení č. 26
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku člena Vodárenského svazku
"Bítešsko" p.Josefa Kopřivu.
Usnesení č. 27
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka starostu p.Josefa Mifka.
Usnesení č. 28
ZM schvaluje za Městys Veverskou
Bítýšku zástupce za Městys Veverskou Bítýšku do Mikroregionu Kuřimka
místostarostu p.Pavla Novotného.
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Usnesení č. 29
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
20/2009 Sb. měsíční odměnu pro
neuvolněného předsedu výboru ve
výši 1300,- Kč (pevná složka dle odst.
10 - 1120,- Kč, příplatek dle počtu
obyvatel dle odst. č. 10 - 180,- Kč)
Usnesení č. 30
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
20/2009 Sb. měsíční odměnu pro
neuvolněného člena výboru nebo
zvláštního orgánu ve výši 1 060,- Kč
(pevná složka dle odst. 10 - 880,- Kč,
příplatek dle počtu obyvatel dle odst.
č. 10 - 180,- Kč)
Usnesení č. 31
ZM schvaluje dle nařízení vlády č.
20/2009 Sb. měsíční odměnu pro
člena zastupitelstva ve výši 540,- Kč
(pevná složka dle odst. 10 - 360,- Kč,
příplatek dle počtu obyvatel dle odst.
č. 10 - 180,- Kč)
Usnesení č. 32
ZM schvaluje předložené V.Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2010 v oblasti příjmů.
Usnesení č. 33
ZM schvaluje předložené V.Rozpočtové opatření Městyse Veverská Bítýška v roce 2010 v oblasti výdajů.
Usnesení č. 34
ZM
schvaluje
dle
zákona
č.128/2000Sb.,§ 94, odst.2 a podle
Jednacího řádu OZ § 6 odst.2,
rozšíření programu dnešního jednáníPřijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu kanalizace ulice
Tišnovská- Boční, splašková kanalizace ve výši 2 800 000,- Kč. Tento
bod bude projednán v bodě č. 14.
Usnesení č. 35
ZM
schvaluje
Smlouvu
č.
004071/10/OŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
stavbu kanalizace ulice TišnovskáBoční, splašková kanalizace a přijetí
dotace ve výši 2 800 000,- Kč.
Usnesení č. 36
ZM pověřuje starostu městyse Josefa
Mifka
podpisem
Smlouvy
č.
004071/10/OŽP o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
stavbu kanalizace ulice TišnovskáBoční, splašková kanalizace ve výši
2 800 000,- Kč.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

2453
1388
1384

Zvolení členové zastupitelstva:
Volební sdružení: "Veverská Bítýška - obec nás všech"
Jméno a příjmení
Josef Mifek
Pavel Novotný
Vlastimil Kolstrunk
Pavel Kozel
Petr Plachý
Irena Koláčná
Josef Kopřiva
Pavla Krystková

počet hlasů
952
931
845
731
802
839
757
752

Volební sdružení: Budoucnost 2014 a politické hnutí "Starostové a nezávislí"
Jméno a příjmení
Zdeňka Jeroušková
Milan Brychta
Jan Reimer

počet hlasů
514
513
415

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
"Veverská Bítýška - obec nás všech"
Počet hlasů pro stranu: 8978
Jméno a příjmení
Josef Mifek
Pavel Novotný
Vlastimil Kolstrunk
Pavel Kozel
Petr Plachý
Irena Koláčná
Josef Kopřiva
Pavla Krystková
Pavel Rozkošný
Pavlína Králíková
Jana Váňová

počet hlasů
952
931
845
731
802
839
757
752
799
788
782

Občanská demokratická strana
Počet hlasů pro stranu: 963
Jméno a příjmení
Igor Slanina
Michal Černý

počet hlasů
155
129
4

Tomáš Zavřel
Kateřina Srncová
Pavel Králík
Iveta Musilová
Miroslav Šipka
Josef Herclík

126
85
172
60
145
91

Budoucnost 2014 a politické hnutí "Starostové a nezávislí"
Počet hlasů pro stranu: 3613
Jméno a příjmení
Evžen Loutocký
Zdeňka Jeroušková
Milan Brychta
Jan Foretník
Marie Kučerová
Jan Reimer
Aneta Jebáčková
Mojmír Vinklárek
Martin Kula
Věra Ševčíková
Miroslav Koštoval

počet hlasů
320
514
513
393
309
415
238
208
290
211
202

Věci veřejné
Počet hlasů pro stranu: 228
Jméno a příjmení
David Kšica
Ondřej Musil

počet hlasů
125
103

O BEZEDNÉ STUDÁNCE
Převzato z knihy : Marta Šrámková a Oldřich Sirovátka, Brněnské kola a drak

Ty Bezedné studánky jsou vlastně tři, leží mezi Veveřím a Hvozdem. Všechny tři jsou na rovině, kousek od
sebe a pěkně kulaté. Tam v těch místech se děly všelijaké věci!
Náš dědeček se jednou pozdě večer vracel od děvčete; tenkrát byl ještě svobodný a chodil za babičkou. Bylo
to v lednu, smetal se sníh a mrzlo, až praštělo. Tak asi o půlnoci došel k těm studánkám. Všude dokola leželo dost sněhu a lesklo se náledí - jen ty studánky se černaly a bylo je všechny tři dobře vidět. Dědeček si řekl,
že je obejde a půjde po cestě dál.
Ale najednou nemohl! Za nic na světě nebyl stavu se od studánek dostat a pořád chodil kolem a kolem, jako
by překročil bludný kořen. Co měl strachu! Všude bylo kluzko, nohy mu ujížděly a vysoký sníh visel z břehů
nad vodou. Tak nevím, mám jít dál, nebo nemám? A tak chodil a chodil, už ani nevěděl, jak dlouho, motal
se po samém krajíčku vody a měl strach, že do ní spadne.
Už se rozednívalo, když šli tudy dělníci do práce, tak na něho volali: "Copak děláš Francku? Co tady zpouzíš,
dyť zmrzneš!" V té chvíli jako by z něho všechno spadlo. Vyběhl k nim nahoru, tak se drkotal, jak mu bylo
zima, a povídal: "Tomu neuvěříte, já jsem se od Bezedných studánek nemohl dostat. Jak kdyby mě něco silou
mocí drželo, nebo co."
Tak jim to všechno vykládal, co se mu stalo.
Však ho taky všici viděli, jak se tam točil pořád dokola. Tuze se divili, že do studánek nespadl, však se jeho
šlápoty kroutily těsně kolem břehů a jako zázrakem se jim vždycky vyhnul. Byl to div! V těch místech moc
strašilo.
Zkuste v létě najít Bezedné studánky mezi hradem Veveří a Hvozdcem.
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INZERCE

Tišnovská 715
664 71 Veverská Bítýška

nám. 28.dubna 36, 635 00 Brno - Bystrc
www.ekomo.eu, e-mail: ekomo@volny.cz

Mladí manželé koupí pozemek ve Veverské Bítýšce,
velikost 600 - 1000 m2, v ceně do 1,5 miliónu Kč. Prosíme, nabídněte.

Kontakt : Petr Sedlák, tel. 724 583 262, e-mail : amps@post.cz
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MVDr. Irena Packo
Na Mýtì 1323, Rosice u Brna
tel: 546 410 248, mobil: 728 009 613
ordinaèní hodiny :

PO - PÁ 8 - 12, 15 - 19, NE 14 - 16 hod.
www.axa-vetklinika.cz, email: axa@axa-vetklinika.cz
ORDINACE VE VEVERSKÉ BÍTÝŠCE (NA BÍLÉM POTOCE 561) JE NA
OBJEDNÁVKU, STEJNÌ JAKO PRODEJ KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTØEB,
ANTIPARAZITÁRNÍCH PØÍPRAVKÙ, STØÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSÙ, UBYTOVÁNÍ
PSÙ A KOÈEK.
VAKCINACE PSÙ, KOÈEK, FRETEK, KRÁLÍKÙ, ATD.
STØIH DRÁPKÙ 150 KÈ, ÈIŠTÌNÍ ANÁLNÍCH LÁZEK 150 KÈ

AUTO - CYKLO
akumulátory, svíčky, žárovky, filtry, oleje, stěrače, leštěnky, svíčky, poklice, nabíječky
…..povinná výbava a jiné potřeby pro MOTORISTY.
Pro CYKLISTY prodej jízdních kol, servis, náhradní díly, doplňky
Veverská Bítýška, v budově ZUŠ - bývalá spořitelna, 9.května 319.
Tel: 777 718 854, 549 211 759.
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INZERUJTE V OBECNÍM ZPRAVODAJI !
Nabízíme možnost inzerce a reklamy v Obecním zpravodaji za cenu 2,- Kč / cm2
Objednávky a informace - Anežka Dvořáková - Obecní úřad - tel. 549 420 397

NA ZÁVĚR
Zpravodaj vychází 4x ročně  Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám  Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat  Další číslo vyjde v březnu 2011  Vydává Městys 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
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