Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 26.10.2012 v Chudčicích

Přítomni:

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

Ing. Michaela Košvicová
Vladimír Kalus
Ludmila Zmeškalová
Stanislav Slouka
Bc. Oldřich Matyáš
Bc. Jana Švédová

Nepřítomni:

obec Javůrek :
obec Říčany:

Karel Jobánek
Jan Studený

Hosté:

dle prezenční listiny

Program:

1) Schválení programu zasedání
2) Dětský den svazku, fotografická soutěž - vyhodnocení
3) Dotace z JMK- informace
4) OPVK – informace, zeleň
5) SFŽP – 2.1.3. Čistící stroje - informace
6) Rozpočtové opatření 1/2012, 2/2012
7) MA 21 – zdravé město – možnosti
8) Informační tabule - aktualizace
9) Diskuse

1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová v 9.00 hod, přivítala přítomné a
dala hlasovat o programu zasedání. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi M.
Košvicová a J. Švédová.
Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání. Ověřovateli zápisu byli
jednomyslně schváleni M. Košvicová a J. Švédová.
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2. Dětský den svazku, fotografická soutěž
Další dětský den byl naplánován na 16.6 nebo 15.6 – bohužel ačkoliv je Den dětí vždy
hojně navštěvován, většinu návštěvníků i přes objednání svozového autobusu však
tvoří obyvatelé obce ve které se akce pořádá. Předsedkyně svazku proto navrhuje
výběr z těchto akcí:
Den dětí na hradě Veveří (po dohodě s kastelánem) spojený s odpolední až večerní
prohlídkou hradu v kostýmech, na nádvoří hradu by bylo dětské divadlo, trampolíny,
skákací hrad.
Další možná akce pro seniory – uspořádat večer s poslechem hudby a občerstvením,
vždy pro 3-4 obce svazku, tak aby stačila kapacita sálu, nebo venkovní letní noc pro
seniory z celého svazku např. na Hálově mlýnu.
Do fotografické soutěže svazku zatím nepřišla žádná fotografie.
Další plánovanou akcí by bylo školení BOZP pro všechny členské obce – bude ovšem
poptána jiná firma, jelikož pan Chovanec v minulém roce nedokončil BOZP v 3
členských obcích.
V. Kalus navrhuje zvážit získání dotace na zřízení šachového kroužku, který by byl
veden v Chudčicích pro všechny děti ze Svazku, které by o šachy měly zájem.
Usnesení Svazku:
2. 1. Svazek bere na vědomí možnost akcí na rok 2013.
3. Dotace z JMK informace
Dotaci pro členskou obec svazku byla získána z JMK, díky získání hejtmanské dotace
obec Veverské Knínice na výměnu oken v Mateřské školce.
Další rok se svazek pokusí získat dotace z PRV- JMK, pokud bude program otevřen
(možnost dotace 200 – 250 tis. Kč), dále z hejtmanských dotací a z dotací pro zdravá
města a regiony (např. na akci pro seniory).
Usnesení Svazku:
3. 1. Svazek bere na vědomí možnosti získání dotací z JMK .
4. OPVK – informace, zeleň
Svazek pracuje na podání žádosti za zeleň směrem od hradu Veveří přes pole
k restauraci Nové Dvory. Území spadá do katastru obce Veverská Bítýška a pozemek
kde by měla proběhnout výsadba vlastní Vysoká škola farmaceutická Brno, pozemek
obhospodařuje školní zemědělský statek Nové Dvory. Po výsadbě by se tak otevřelo
pokračování pěší cesty z Brna po levém břehu přehrady přes lávku a hrad Veveří od
kapličky. Do budoucna by bylo dobré se zaměřit i na zpřístupnění pěší cesty Nové
Dvory – Hvozdec, čímž by došlo k napojení turistických cest mimo motorovou
dopravu na Bílý potok a směr Vev. Knínice – Ostrovačice – Říčany.
Žádost na zeleň musí být podána do 23. listopadu, ze strany svazku bude projekt
nachystán Ing. Hawerlandovou, žádost Bc. Janou Švédovou, pan kastelán P. Fedor
musí zajistit podepsání nájemní smlouvy od VFU na pozemek kde dojde k výsadbě.
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Usnesení Svazku:
4.1 Svazek bere na vědomí podání žádosti na OPŽP.
5. 2.1.3. Čistící stroje - informace
Svazek projedná na své další schůzce schválení či zamítnutí dotace z OPŽP na čistící
stroj. V případě přijetí dotace je nutné udržet projekt po dobu 5 let, tedy i existenci
svazku, jinak by se dotace musela vracet.
Dotace činí celkem 2 256 750 Kč, vlastní podíl 283 500 Kč, z toho na nákup stoje je
určeno 2 463 000 Kč.
V dotaci nebyla zahrnuta obec Říčany (jelikož byla zahrnuta v žádosti za KTS s.r.o.).
Obec se ovšem projektu svazku může účastnit a stroj využívat – záleží pouze na
rozhodnutí obce Říčany.
Pokud by se projektu účastnilo 6 obcí svazku bude podíl obcí na dofinancování
47 200 Kč. Tuto částku bude nutné doplatit v roce 2013.
Na další členské schůzi svazku se starostové vysloví k přijatelnosti této akce.
Dále následovala ukázka dvou typů čistích vozů a diskuse nad provozování stroje.
Usnesení Svazku:
5.1. Svazek bere na vědomí získání dotace z OPŽP 2.1.3 čistící stroje.
6. Rozpočtové opatření 1/2012, 2/2012
Svazku byly předloženy rozpočtové opatření 1 a 2/2012.
Usnesení Svazku:
6. 1. Svazek schvaluje rozpočtové opatření 1 a 2/2012
Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0
7. MA 21 – zdravé město – možnosti
Svazek bude mít možnost zapojit se aktivně do MA 21 a projektu zdravé město/zdravý
kraj. V roce 2013 budou dotace z JMK na aktivity spojené se zdravím a lze je využít u
plánování některých akcí pro seniory či děti.
Usnesení Svazku:
7. 1. Svazek bere na vědomí možnost získání dotací MA21, zdravé města.
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Informační tabule - aktualizace

8.

Informační dřevěné tabule svazku, které jsou umístěny ve všech členských obcích, by
měly být aktualizovány. J. Švédová bude kontaktovat firmu Teagarden a zjistí cenu za 1
novou fólii, která by byla v panelech znovu umístěna.
Tabule, které byly na výstavě na hradě Veveří, budou opraveny a rozvezeny do
jednotlivých členských obcí.
Usnesení Svazku:
8. 1. Svazek bere na vědomí získání rozpočtu na obnovu fólií v informačních
panelech svazku.

9. Diskuse

Ověřovatelé zápisu:

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

…………………………………..
Jana Švédová

…………………………………………..
Ludmila Zmeškalová
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