Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 13.9. 2007 v Ostrovačicích

Přítomni:

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

Nepřítomni:

obec Chudčice:
Vladimír Kalus
MČ Kníničky:
Martin Žák
dle prezenční listiny

Hosté:

Bc. Jana Švédová
Karel Jobánek
Ludmila Zmeškalová
Jan Novák
Lubomír Kokojan
Jaroslava Čertková
Bc. Jana Švédová

Program:
1. Zahájení – schválení programu
2. ROP informace o přípravě projektu, návrh smlouvy
s firmou Ekostavby - Ing. Beneš, Švédová J.
3. IB Group – Ing. Křípský Ivo, příspěvek na opravu střechy u kaple Nanebevzetí panny
Marie na hradě Veveří
4. Internetové stránky Svazku, expozice na hradě Veveří,
dotazník o školení, stručný přehled hospodaření Svazku– Kolář, Švédová J.
5. ROP, vyúčtování dotací Svazku, Leader – Švédová J.
6. Informace o přezkumu Svazku, rozpočtové opatření 1/2007
7. Diskuse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení – schválení programu
Schůzi zahájila předsedkyně Svazku L. Zmeškalová, která přivítala přítomné a dala
hlasovat o programu zasedání, doplněném o bod č.5 místo IB Group, kteří se omluvili
z jednání, bude projednána žádost ThLic. Hlávky – faráře z Veverské Bítýšky o
příspěvek na opravu střechy na kostelík na hradě Veveří Nanebevzetí pany Marie.
Jako ověřovatelky zápisu byly navrženy J. Čertková a J. Švédová.
Usnesení Svazku:
1.1 Svazek jednomyslně schválil program zasedání doplněný o bod 5 příspěvek
na opravu střechy u kostelíku Nanebevzetí panny Marie na hradě Veveří,
smlouva o příspěvku bude schválena na příští schůzi Svazku. Ověřovatelky
zápisu byly jednomyslně schváleny J. Čertková a J. Švédová.
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2. ROP informace o přípravě projektu, návrh smlouvy s firmou Ekostavby – ing. Beneš,
Švédová J.
Ing. Beneš – firma Ekostavby seznámil přítomné se stavem projektové dokumentace u
akce „KOLEM kolem hradu Veveří“. Pokud se cesty – cyklotrasy nebudou dotýkat
jiných vlastníků a niveleta cesty se nezvedne více než o 10 cm a nezasáhne se do
nosných konstrukcí, bude možné podat žádost na stavebním úřadě jako ohlášení. Ing.
Beneš předal přítomným mapu s vyznačením trasy cest a s vyznačením jejich nosné
konstrukce. V současné době není stále znám prováděcí dokument ROP a není proto
známo, zda bude oprava cest možná jako uznatelný náklad. Ing. Škvarilová navrhla,
aby do celého projektu bylo zapracováno i další vybavení jako informační tabule, nové
svodnice, propustky odpočívadla. Pan kastelán P. Fedor vytipuje vhodná místa v okolí
hradu Veveří na informační cedule, zajistí i vhodný text ( do 15.října 2007). Pokud se
tabule umístí na pozemcích obcí, je dále třeba souhlas policie ČR a souhlas stavebního
úřadu, pro jejich instalaci. Jako hlavní téma informačních tabulí bude historie
Veverského panství. Ohláška pro vybudování cyklotras by měla být dokončena do 10.
října 2007. Paní předsedkyně Svazku dala hlasovat o uzavření smlouvy o dílo s firmou
Ekostavby, která byla konzultována s právníkem Ing. Svobodou.
Obec Říčany si zapůjčí panely z expozice Svazku obcí panství hradu Veveří na oslavy
výročí založení obce. Následně budou panely převezeny do Veverských Knínic.
V měsíci dubnu budou vystaveny na krajském úřadě Jihomoravského kraje.
Usnesení Svazku:
2.1. Svazek jednomyslně schválil návrh smlouvy o dílo s firmou Ekostavby.
Svazek bere na vědomí vytipování vhodných míst pro informační cedule
v okolí hradu Veveří a zajištění historického textu – kastelán hradu Veveří
pan Fedor do 15.října 2007.
Svazek bere na vědomí dokončení projektu „KOLEM kolem hradu Veveří“ a
podání ohlášky na stavební úřad – Ing. Beneš, firma Ekostavby do
10.října 2007.
2.2. Svazek bere na vědomí, že panely budou převezeny na náklady obce Říčany
na akci k oslavě založení obce. Následně budou panely převezeny do
Veverských Knínic a v měsíci dubnu na krajský úřad Jihomoravského kraje.
O převozu panelů bude vždy starostou obce informována předsedkyně
Svazku , nebo správce Svazku.

3. IB Group , příspěvek na opravu střechy u kaple Nanebevzetí panny Marie na hradě
Veveří
Firma IB Group se omluvila z jednání Svazku, z pracovních důvodů jsou mimo Brno.
Program byl doplněn o žádost ThLic. Marka Hlávky faráře z Veverské Bítýšky o
žádost na příspěvek na opravu střechy u kostelíku Nanebevzetí panny Marie na hradě
Veveří. Pan farář dostal dotaci z JMK – 100 tis. Kč a příspěvek od Veverské Bítýšky –
50 tis. Kč. Po kratší debatě J. Čertková navrhla příspěvek Svazku ve výši 50 000,-Kč.
Na další schůzi Svazku bude projednána forma příspěvku a smlouva.
Usnesení Svazku:
3.1 Svazek jednomyslně schválil příspěvek ve výši 50 000 Kč na opravu střechy u
kostelíku Nanebevzetí panny Marie. Na příští schůzi Svazku bude projednána
smlouva.
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4. Internetové stránky Svazku, expozice na hradě Veveří, dotazník o školení, stručný
přehled hospodaření Svazku - Kolář, Švédová J.
Kolář Milan poslal vyúčtování prací na internetových stránkách Svazku. Požaduje
uhradit 3 000 Kč. Členská schůze Svazku souhlasí s cenou, požaduje však zajištění
hesel a přístupu na tyto stránky, tak aby pověřený pracovník Svazku mohl na stránky
Svazku vkládat aktuální informace. Přístup by měl být zajištěn pro minimálně 3
osoby, které budou určeny členskou schůzí Svazku.

Usnesení Svazku:
4.1 Svazek jednomyslně schválil odměnu M. Kolářovi 3 000 Kč za vytvoření
internetových stránek Svazku. Současně požaduje zpřístupnění stránek pomocí
hesel, pro minimálně 3 osoby, které budou určeny členskou schůzí Svazku.
5. ROP, vyúčtování dotací Svazku, Leader – Švédová J.
Správce Svazku poskytl informace o možnosti založení Místní akční skupiny,
v programu Leader ( Ministerstvo zemědělství – Program rozvoje venkova PRV ) a
přímé čerpání prostředků z EU. Svazek by spolu s podnikateli a neziskovou organizací
musel založit občanské sdružení ( Místní akční skupinu – MAS). Po zpracování
strategie rozvoje regionu, by MAS žádala o finanční prostředky a sama se stala
implementační agenturou a přerozdělovala dotace ve svém regionu.
Současně správce Svazku předal informace o vyúčtování dotaci za školení „Jak psát a
řídit projekty“. Vyúčtování dotace bude se všemi nutnými přílohami (cenová
kalkulace, zhodnocení partnerské aktivity, vyúčtování prací, prohlášení o vlastních
pracích , rozdělovník, seznam účastníků, hodnocení účastníků, návratky od obcí atd.)
dodáno na krajský úřad Jihomoravského kraje, který po schválení vyúčtování převede
celou částku 62 tis. Kč na účet Svazku.
Správce Svazku poskytl všem obcím e-mailem přehled o hospodaření svazku
k 31.8.2007.
Svazek konstatuje, že příspěvky Svazku od obcí zůstaly pro rok 2007 ve stejné výši tj.
25,-Kč/obyvatele. Počet obyvatel se posuzuje k 1.1.2007.
Usnesení Svazku:
5.1 Svazek bere na vědomí možnost založení MAS a čerpání dotací z programu
Leader (MZE – PRV)
5.2 Svazek bere na vědomí vyúčtování dotace „Jak psát a řídit projekty“
5.3.Svazek bere na vědomí vyúčtování hospodaření Svazku k 31.8.2007.
5.4. Svazek bere na vědomí, že příspěvky Svazku od obcí zůstaly pro rok 2007 ve
stejné výši tj. 25,-Kč/obyvatele. Počet obyvatel se posuzuje k 1.1.2007.
6. Informace o přezkumu Svazku, rozpočtové opatření 1/2007
Předaudit Svazku proběhne 2.11.2007 ve Hvozdci.Rozpočtové opatření 1/2007 (viz.
příloha č.1).
Usnesení Svazku:
6.1 Svazek bere na vědomí termín předauditu Svazku 2.11.2007.
6.2 Svazek schvaluje jednomyslně rozpočtové opatření 1/2007.
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7. Diskuse
Další schůze Svazku bude 8. listopadu 2007 v 16.30 hod. v Rozdrojovicích.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………
Jaroslava Čertková

…………………………………..
Jana Švédová
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