Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích

Přítomni:

obec Hvozdec:
obec Chudčice:
obec Javůrek:
obec Ostrovačice:
obec Rozdrojovice:
obec Vev. Knínice :
obec Říčany:
Správce Svazku:

Ing. Michaela Košvicová
Vladimír Kalus
Karel Jobánek
Ludmila Zmeškalová
Stanislav Slouka
Bc. Oldřich Matyáš
Ing. Jan Studený
Bc. Jana Švédová

Nepřítomni:

Hosté:

dle prezenční listiny

Program:

1) Schválení programu zasedání
2) Čistící stroj – provozní náklady
3) Akce „Tour de Veveří“ – termín + program
4) Den dětí na Javůrku – termín + program
5) Schválení účetní závěrky za rok 2013 Svazku
6) Dodatek k nájemní smlouvě č.1 - stromořadí
7) Diskuse

1. Zahájení – schválení programu zasedání, schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schůzi zahájil místopředseda svazku V. Kalus v 14.00 hod. Místopředseda
konstatoval, že je přítomno 7 členů svazku z celkových 7, tudíž svazek je usnášení
schopný. Pan Kalus přivítal přítomné a dal hlasovat o programu zasedání.
Výsledek hlasování
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
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Usnesení č. 1/2/2014:
Svazek jednomyslně schvaluje program zasedání.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Košvicová a Bc. Matyáš.
Výsledek hlasování
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
Usnesení č. 2/2/2014:
Svazek jednomyslně schvaluje ověřovatele zápisu paní Košvicovou a pana Matyáše.
Zápis ze schůze svazku zpracuje Jana Švédová.
Výsledek hlasování
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
Usnesení č. 3/2/2014:
Svazek jednomyslně schvaluje zapisovatelem Janu Švédovou.

2. Čistící stroj
Náklad na pracovníka/obsluhu čistícího stroje je navržen na 150 Kč/hod hrubého,
bude uzavřena s každým pracovníkem DPP na maximálně 300 hodin za rok. Náklad
na motohodinu čistícího stroje vychází průměrně 550 Kč/motohodinu (viz. přiložená
tabulka s výpočtem nákladů).
O odměně pro řidiče bude ještě koncem roku znovu jednáno. Pokud bude
bezproblémový provoz bez nehod a oprav, bude navržena koncem roku jednorázová
odměna pro řidiče.
Možnost čistit i v jiných než členských obcích svazku – J. Švédová zjistí na Státním
fondu životního prostředí zda je možné bez problémů s vrácením dotace nabídnout
čištění i v okolních obcích za provozní náklady.
Ludmila Zmeškalová a účetní Eva Zavřelová nechá u Komerční banky udělat kartu
pro řidiče na výběr do banky a přístup účetní k internetovému bankovnictví – květen
2014.
1x za rok je nutné zpracovat knihu jízd pro SFŽP obec Hvozdec – zpracuje Ing.
Michaela Košvicová.
Karel Sláma z Říčan a Karel Jobánek z Javůrku budou řidiči čistícího stroje. Karel
Jobánek si udělá profesní průkaz (objedná si autoškolu, náklady hradí svazek). Na
návrh obce Chudčice bude v Chudčicích jezdit s čistícím strojem pan Zdeněk Homoláč
a obec Chudčice mu zaplatí jeho profesní průkaz. Řidiči si zajistí během dubna/května
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2014 školení, každý řidič si zařídí objednávku školení sám. Evidenci všech jízd
povede starosta z Říčan Jan Studený, pan Studený zajistí nákup GPS do auta – odhad
nákladu cca 300 Kč na měsíc + pořizovací cena cca 2 000 Kč na nákup přístroje.
Čistící vůz bude parkovat v hasičce Javůrek, nebo hasičce Říčany.
Švédová pošle tabulku s tím, že obce vyplní návrh termínu, který již vědí, že budou
chtít čistící stroj využít.
Nákup drobných dílů na auto, vesty, rukavice, ochranné pomůcky, vazelína, lopatka
atd. – zařídí, K. Jobánek.
Náklad na dopravu řidiče – měl by mít proplacen cestovní doklad pro cesty do obcí,
kde se čistí více dní a řidič musí dojíždět svým osobním automobilem.
Účetní připraví směrnici na cestovní výlohy – květen 2014.
Výsledek hlasování o provozu čistícího stroje
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
Usnesení č. 4/2/2014:
3. Akce „Tour de Veveří“ – termín + program
Tour de Veveří proběhne dne 24. 5. 2014.
Každá obec určí kontaktní místo pro účastníky Tour a zajistí jeho viditelné označení.
Každá obce zajistí úkol, který budou účastníci Tour v jejich obci plnit - do konce
dubna. Na stanovištích i na internetu bude k dispozici mapa od 12.5 bude konání
akce zveřejněno web, Zpravodaj atd.
Starosta v každé obci uzavře DPP s organizátorem Tour de Veveří na stanovišti je
nárok na 1 obec – 750 Kč hrubého na 1 osobu. V každé obci 1 osoba ve Hvozdci 1-4
osoby.
Průběh Tour: start v 10.00 hod – 16.00 hod v jednotlivých obcích, Hvozdec cílová
stanice 12.00 – 18.00 jednotlivé obce mohou nachystat upomínkové předměty. Ve
Hvozdci bude chystána prémiová pivní cash a casch pro děti, plyšáková cach
Švédová připraví mapu a udělá razítka, v každé obci budou na stanovištích bonbóny,
pití pro děti nebo upomínkové předměty.
Výsledek hlasování
Usnesení č. 5/2/2014:
Svazek bere na vědomí konání akce a průběh akce.
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4. Den dětí na Javůrku – termín + program
Návrh termínu konání dne dětí je 26. 6. 2014.
Program – J. Švédová zašle žádost o zapůjčení hřiště na Policii ČR a na atrakce pro
děti.
Starostové zjistí zda mají ředitelé škol zájem se akce s dětmi z prvního stupně
zúčastnit, zda jim vyhovuje termín a v jakém počtu by se zúčastnili.
ZŠ Vev. Knínice – 40 dětí, ZŠ Říčany - ? , ZŠ Rozdrojovice – ?, ZŠ Chudčice – ?, ZŠ
Ostrovačice - ? Každý starosta zajistí jedno stanoviště – soutěže pro děti, dále by
součástí programu bylo divadlo, RC modely aut, trampolína, skákací hrad, hasiči
ukázka vozidla, policie ČR.
Svazek uhradí svozový autobus. Každý starosta osloví ředitele ZŠ a zeptá se na zájem
do polovina května. Každá obec by zajistila jedno stanoviště.
Usnesení č. 6/2/2014:
Svazek bere na vědomí program dětského dne na Javůrku a zajištění organizace.
5. Schválení účetní závěrky Svazku
Svazek schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2013.
Výsledek hlasování
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
Usnesení č. 7/2/2014:
Svazek jednomyslně schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Panství hradu Veveří za
rok 2013.

6. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě
Členské schůzi byl předložen dodatek č.1 k smlouvě o dílo – bylo nutné vzhledem
k zemědělským podnikatelům a zajištění vjezdu na pozemek změnit trasu stromořadí,
než byla původní situace.
Výsledek hlasování
Pro/proti/zdržel se: 7 / 0 / 0 (Ing. Košvicová, Jobánek, Kalus, Slouka, Bc. Matyáš, Ing.
Studený, Zmeškalová)
Usnesení č. 8/2/2014:
Svazek schvaluje uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě.
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7. Diskuse

Další schůze červen/2014.
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Ing. Michaela Košvicová

…………………………………..
Bc. Oldřich Matyáš

Zapisovatel:
………………………………………..
Jana Švédová
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