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Svazek obcí Panství hradu Veveří
Hvozdec 16, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 71217371

Zápis z 3. zasedání členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 2. 4. 2015 od 13.00 hod. v Říčanech
Přítomni:

Omluveni:

obec Javůrek:
obec Rozdrojovice:
obec Říčany:
obec Veverské Knínice:

p. Karel Jobánek
p. Stanislav Slouka
Ing. Jan Studený
Bc. Oldřich Matyáš

Manažerka svazku:
Účetní svazku:

Bc. Jana Švédová
Ing. Stanislava Volavá

Hosté:

Mgr. Lenka Florková – kastelánka hradu Veveří
Dana Kellnerová - Prádelna hradu Veveří

obec Chudčice:
obec Hvozdec:

p. Vladimír Kalus
Ing. Michaela Košvicová

Prezenční listina – viz příloha č. 1
1) Úvod
Členskou schůzi zahájil předseda svazku Ing. Jan Studený v 13.10 hod. a konstatoval, že
je přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku, členská schůze je tedy usnášení
schopná.
2) Schválení programu zasedání
‒ Předseda dal hlasovat o programu zasedání dle pozvánky (viz příloha č. 2):
Výsledek hlasování:
Pro/proti/zdržel se: 4 / 0 / 0
Usnesení č. 1/III/2015:
Svazek obcí Panství hradu Veveří schvaluje program 3. zasedání členské schůze
svazku dle pozvánky.
‒ Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Karel Jobánek a Bc. Oldřich Matyáš.
Výsledek hlasování:
Pro/proti/zdržel se: 4 / 0 / 0

Usnesení č. 2/III/2015:
Svazek obcí Panství hradu Veveří schvaluje ověřovatele zápisu p. Karla Jobánka a
Bc. Oldřicha Matyáše.
3) Vystoupení hostů
‒ Mgr. Lenka Florková – kastelánka hradu Veveří seznámila přítomné s možnostmi
vzájemné podpory při propagaci akcí pro veřejnost. Manažerka svazku také
navrhla podpořit propagaci založením facebookového profilu.
‒ Paní Dana Kellnerová – majitelka Prádelny hradu Veveří seznámila přítomné se
svými záměry s objektem prádelny a poděkovala za možnost společného setkání.
4) Alej Hrad Veveří - Nový Dvůr
‒ V průběhu roku bude probíhat průběžné sečení aleje (zajistí obec Říčany),
v případě nutnosti budou stromy zalévány a tráva bude muset být také poválena.
Z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné zde umístit dopravní značku zákazu
vjezdu motorovým vozidlům.
5) Video-zpravodajství
‒ Předseda navrhl, aby svazek v rámci lepší propagace nechal zpracovat
videoreportáže z nejvýznamnějších akcí v členských obcích a také krátký film o
svazku. S tím budou souviset i náklady na grafické zpracování reportáží.
Kastelánka souhlasila s pořízením ilustračních záběrů v areálu hradu Veveří. Film
bude také obsahovat propagaci obnovené historické aleje.
6) Provoz čistícího stroje
‒ V letošním roce již proběhlo první kolo zametání vozovek téměř ve všech
členských obcích. Fakturovaná cena zůstává stejná jako v roce 2014, tedy 600,Kč za hodinu čištění bez přejezdů.
7) Plánované akce pro děti
‒ Tour de Veveří: přítomní se shodli, že tato akce se v loňském roce vydařila, proto
bude pořádána znovu. Předseda pošle všem přítomným návrhy termínu konání,
předpokládá se koncem května. Do trasy bude nově zahrnuto i stanoviště na
hradu Veveří a u Prádelny. Související mzdové náklady ponese každá obec na
svém stanovišti ze svého rozpočtu. Cíl akce bude opět Hvozdec.
‒ Dětský den pro školy: na červnové schůzi svazku bude dohodnut termín konání a
bližší podrobnosti.
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8) Informace manažerky o podaných dotacích
‒ Manažerka svazku informovala přítomné, že byla podána žádost o dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje na dětský den.
9) Kontrola hospodaření za rok 2014
‒ Předseda informoval přítomné, že proběhla závěrečná kontrola hospodaření
svazku za rok 2014 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečná zpráva je
přílohou č. 3 tohoto zápisu.
10) Rozpočtový výhled
‒ Účetní svazku předložila přítomným zpracovaný rozpočtový výhled svazku do
roku 2018. Členská schůze bere dokument na vědomí bez připomínek.
Rozpočtový výhled je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
11) Různé
‒ Předseda otevřel diskuzi na téma trasy budoucí rychlostní komunikace R43, jejíž
alternativní trasa přes Boskovickou brázdu se objevila v návrhu zásad územního
rozvoje JMK. Bude projednáno na další schůzi.
12) Závěr
Členskou schůzi svazku ukončil předseda v 15:15 hod.
Seznam příloh:
příloha č. 1:
příloha č. 2:
příloha č. 3:
příloha č. 4:

Prezenční listina
Pozvánka na 3. zasedání členské schůze svazku
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Rozpočtový výhled svazku do roku 2018

Ověřovatelé zápisu:

p. Karel Jobánek

……………………………………………

Bc. Oldřich Matyáš ……………………………………………
Předseda svazku:

Ing. Jan Studený:

Zápis byl vyhotoven dne:

7. dubna 2015

……………………………………………

razítko svazku
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