Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 12. 4. 2007 ve Hvozdci

Přítomni:

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

Lubomír Košvica, Bc. Jana Švédová
Vladimír Kalus
Karel Jobánek
Ing. Tomáš Hájek, Ludmila Zmeškalová
Jan Novák
Lubomír Kokojan, Mgr. Jitka Mičánková, Lukáš Palko
Jaroslava Čertková, J. Huťka
Martin Žák
Bc. Jana Švédová

Nepřítomni:

0

Hosté:

Josef Mifek (starosta obce Veverská Bítýška)
Ing. Jebavý
V. Skálová (Teagarden)
zástupci firmy IB GROUP, a.s.

Program:
1. Zahájení – Schválení programu
2. IB GROUP, a.s.
3. Informace o cyklotrasách, cyklostezkách v regionu Svazku – Ing. Jebavý, Ing.
Fišerová, Ing. Škvarilová
4. Expozice na hradě Veveří
5. Dotace roku 2007– Švédová J.
6. Volba nového předsednictva Svazku
7. Zhodnocení školení a návrh na pokračování „Partnerství s JMK“ – Švédová J.,
účastníci školení
8. Diskuse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová, která přivítala přítomné a dala
hlasovat o programu zasedání. Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy J. Čertková a
J. Švédová.
Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání a současně i ověřovatelky
zápisu J. Čertkovou a J. Švédovou.

2. IB GROUP, a.s. – p. Křetínský, p. Rejda
Pan Křetínský představil firmu IB GROUP, a.s. a vysvětlil jejich zájem o Svazek obcí
Panství hradu Veveří. Tato firma má zájem v budoucnu investovat v oblasti brněnské
přehrady (např. Aquapark) a zajímá se i o další investiční aktivity v okolí. V první fázi
spolupráce by rádi se Svazkem uzavřeli smlouvu o výměně informací tak, aby Svazek
byl informován o všech investičních zájmech firmy a současně Svazek informoval
firmu IB GROUP, a.s. o svých aktivitách. Firma má uzavřenou dohodu o spolupráci
s MČ Kníničky a MČ Bystrc a podobnou smlouvu by ráda uzavřela i se Svazkem. IB
GROUP, a.s. připravuje podnikatelský záměr v oblasti brněnské přehrady, a proto se
zajímá o aktivity v této lokalitě.
Usnesení Svazku:
2.1 Svazek bere na vědomí, že zástupci firmy IB GROUP, a.s. předloží návrh
smlouvy o spolupráci mezi firmou IB GROUP, a.s. a Svazkem obcí Panství
hradu Veveří.

3. Informace o cyklotrasách, cyklostezkách v regionu Svazku – Ing. Jebavý (pozvaní
hosté Ing. Fišerová a Ing. Škvarilová se nedostavili)
Ing. Jebavý předal mapu s návrhem hlavní páteřní trasy cyklotras vedoucí přes náš
mikroregion. Vysvětlil, že není možné „obíhat“ cyklostezkami každou obec a že
podporovány budou zejména páteřní trasy vedoucí mezi významnými body (např. z
hradu Pernštejn na hrad Veveří). Dále Ing. Jebavý prezentoval Svazku svůj referenční
projekt Velké Dářko.
V souvislosti s cyklotrasami a cyklostezkami našeho
mikroregionu Ing. Jebavý představil Svazku následující časový rozpis: 1-2 měsíce
zpracování dokumentace, 2-4 měsíce územní řízení, 5. měsíc územní rozhodnutí
(všechny časové údaje od termínu objednání Svazkem).
J. Švédová v souvislosti s touto záležitostí upozornila na možnost podání žádostí
z programu ROP 2007 – 2013 s tím, že výhledově srpen – září tohoto roku budou
vypsány první výzvy. Zástupci obcí vybrali na místě podle mapy nejschůdnější
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variantu řešení páteřní cyklotrasy regionem Svazkem obcí Panství hradu Veveří.
Předsedkyně Svazku dala hlasovat o tom, že Ing. Jebavý bude správcem Svazku do
konce dubna 2007 osloven objednávkou Svazku se specifikovaným požadavkem
rozsahu prací (Studie, generel, dokumentace pro územní řízení…) a současně časovým
požadavkem realizace zadání.
Usnesení Svazku:
3.1 Svazek jednomyslně schválil záměr oslovení Ing. Jebavého objednávkou,
kterou vypracuje správce Svazku a která bude obsahovat rozsah prací
(zejména studii, generel, dokumentaci pro územní řízení, atd.) a termín
realizace.
4. Expozice na hradě Veveří
Po dohodě s kastelánem hradu Veveří byl navržen termín 4.5.2007 na zahájení akce
„Expozice obcí Panství hradu Veveří“ na hradě Veveří. Všichni členové svazku byli
osloveni e-mailem k odsouhlasení termínu expozice. Po diskusi byl stanoven termín
konání Expozice na 4.5.2007 ve 14.00 hod. Paní V. Skálová (firma Teagarden) zašle
na výběr a ke korekci návrh 3 typů pozvánek, z nichž bude vybrána nejvhodnější.
Počet pozvánek na zahájení Expozice stanovil Svazek na 150 kusů + plakáty
s pozvánkou na stálou expozici na hradě.
Členové Svazku se v souvislosti se zahájením Expozice dohodli na následujícím
rozdělení zajištění náležitostí
- domácí koláče zajistí J. Čertková
- květinovou výzdobu zajistí L. Zmeškalová
- občerstvení (náklady nepřesáhnou 10 000,-Kč) zajistí L. Kokojan
- pozvánky pro společensky a ve veřejné správě významné hosty zašle správce Svazku
(zbývající pozvánky rozešle či doveze jednotlivým obcím, které si sami pozvou pro
sebe důležité hosty)
Rámcový program zahájení Expozice:
- proslov (úvodní slovo) dle dohody připraví kastelán hradu, ve kterém představí
přítomné hosty
- proslov (za Svazek) připraví předsedkyně Svazku L. Zmeškalová
- prezentace historie hradu Veveří dle dohody připraví paní V. Skálová
- pěvecký sbor s krátkým vystoupením zajistí J. Čertková
- závěrem malé občerstvení
Usnesení Svazku:
4.1 Svazek jednomyslně schválil termín 4.5.2007 ve 14.00 hod. konání akce
„Expozice obcí Panství hradu Veveří“ na hradě Veveří, dále rámcový
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program zahájení Expozice a rozdělení zajištění náležitostí (mj. občerstvení
v částce 10.000,-Kč).
5. Dotace roku 2007– Švédová J.
J. Švédová stručně informovala přítomné o podání žádosti na krajský úřad
Jihomoravského kraje na dotaci „Podpora zpracování dokumentace rozvojových
projektů mikroregionů v Jihomoravském kraji připravované na využívání finančních
prostředků EU“, kde je možné získat dotaci na zamýšlené budování cyklotras.
Usnesení Svazku:
5.1 Svazek bere na vědomí podání žádosti „Podpora zpracování dokumentace
rozvojových projektů mikroregionů v Jihomoravském kraji připravované na
využívání finančních prostředků EU“ správcem Svazku.

6. Volba nového člena kontrolní komise Svazku
Vzhledem k tomu, že Mgr. Solská nebyla zastupitelstvem obce Hvozdec zvolena
k zastupování obce Hvozdec na Svazku, Svazek nově navrhnul a nechal hlasovat o J.
Švédové na místo člena kontrolní komise.
Usnesení Svazku:
6.1 Svazek jednomyslně schválil J. Švédovou členem kontrolní komise Svazku.

7. Zhodnocení školení a návrh na pokračování „Partnerství s JMK“ – Švédová J.,
účastníci školení
Školení, které probíhalo v Říčanech, bylo účastnícími se členy Svazku hodnoceno
kladně. Obec Říčany výborně připravila zázemí pro školení i jeho organizaci. Škodou
je, že dotované školení musí být zaměřeno pouze na problematiku EU, témata týkající
se řízení obce a další by byly pro starosty obcí přínosnější. J. Čertková bude v obci
Veverské Knínice organizovat školení, které by mohlo důchodcům pomoci zdokonalit
se v práci s počítačem. Správce Svazku zjistí, zda není možné zabývat se v rámci
Partnerství s JMK či v jiném dotačním programu zabývat se touto problematikou.
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Usnesení Svazku:
6.1 Svazek ukládá J. Švédové zjistit do příští schůze Svazku možnost školení pro
důchodce a jiné skupiny obyvatelstva v ovládání počítače .
8. Diskuse
J. Čertková získala dotaci na opravu cesty k pomníku Helenky, ve výši 250.000,-Kč,
která je v havarijním stavu. Zbývající prostředky by mohly být sdruženy od ostatních
dotčených subjektů jako je Magistrát města Brna, MČ Bystrc, Lesy ČR, zemědělské
družstvo, obce na jejichž katastru cesta leží. Ing. Beneš zatím z důvodu nedostatku
podkladů neprojednal tuto záležitost na zastupitelstvu MČ Bystrc.
Slavnost pohádky Máje bude probíhat 20.5. v 14.30 hod., starostka J. Čertková dodá
ostatním členským obcím letáček s informacemi.
Starosta obce Veverská Bítýška J. Mifek byl požádán předsedkyní Svazku i všemi
přítomnými o členství ve Svazku obcí Panství hradu Veveří. Tuto záležitost projedná
starosta Veverské Bítýšky na zastupitelstvu.

Usnesení Svazku:
8.1 Svazek bere na vědomí, že J. Čertková získala dotaci 250 000,-Kč na opravu
cesty k pohádce Máje a zbývající prostředky se bude snažit získat od dalších
státních i dalších institucí.
8.2 Svazek bere na vědomí, že starosta obce Veverská Bítýška pan Josef Mifek
projedná na zastupitelstvu své obce případné členství Veverské Bítýšky ve
Svazku obcí Panství hradu Veveří.

Další schůze Svazku bude 31.5.2007 v 16.30 hod. Místo bude upřesněno e-mailem.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Jaroslava Čertková

…………………………………..
Jana Švédová
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