Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 15. 11. 2006 v Bystrci

Přítomni:

obec Hvozdec:
obec Chudčice:
obec Javůrek :
obec Ostrovačice :
obec Rozdrojovice:
obec Říčany:
obec Vev. Knínice :
MČ Bystrc:

Bc. J. Švédová, E. Packová,
V. Kalus, MUDr. R. Hujňák
K. Jobánek,
L. Zmeškalová ,
J. Novák,
Mgr. J. Mičánková,
J. Čertková, J. Hutka,
Ing. S. Beneš,

Omluveni:

MČ Kníničky:

M. Žák

Hosté:

Ing. Jebavý ( Alternativní dopravní studio) paní V. Skálová (Teagarden), P.
Fedor

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – Schválení programu
Cyklotrasy 2006, Partnerství JMK, Projektový manažer Svazku
Vyúčtování dotací 2006
Rozpočet 2007
Návrh na vystoupení ze Svazku MČ Bystrc
Volba členů předsednictva svazku, předsedy, místopředsedy, volba členů
kontr.komise
7. Diskuse

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

1. Schůzi zahájil J. Novák – předseda Svazku, přivítal přítomné a dal hlasovat o
programu zasedání.
Během projednání bodu 2 se dostavili V. Kalus a Mgr. J. Mičánková
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se:

0

2. Ing. Jebavý představil svou firmu. Zásadní otázka pro Svazek je dle Ing. Jebavého
ujasnit si hlavní důvod z jakého chce Svazek obcí vybudovat a označit cyklotrasy a
cyklostezky. Může jít o přilákání turistů do této lokality, díky vybudování cyklotras
zajištění opravy obecních cest, zlepšení podmínek místních občanů. Při výběru
budoucích cyklotras je nutno postupovat koncepčně a propojit hlavní spojnice mezi
obcemi Svazku a navázat na již existující sítě cyklotras. Cesty není vhodné zpevnit
tak, aby byly pojízdné pro osobní automobilovou dopravu. Bylo by možné navázat na
již vybudované okruhy Oslavan a jižní Moravy, které financoval ČEZ a E.on.
Označení cyklotras není možné u okruhů kolem obcí, okruhy oficiálně neschválí Klub
českých turistů a neudělí jim číslo. Hrad Veveří navštívilo v minulém roce již 48.000
návštěvníků a proto bylo by dobré návštěvníkům nabídnout možnost poznání okolí
hradu i okolních obcí, jedním z nástrojů k větší atraktivitě našeho území je
vybudování sítě cyklotras. Ing. Jebavý upozornil na již existující cyklatrosy a to
– zrušená železniční trať (Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Vev.
Bítýška)
– propojení přehrady po pravém břehu
– jihozápad Moravy
Prvním krokem je návrh značení, navázat na již existující síť tras, za každou obec
vytipovat trasu i povrch těchto cest.
Druhý krok je vytvoření projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, tak aby bylo
možné žádat v II kole grantů pro rok 2007-2013.
Ing. Jebavý zpracuje mapu našeho regionu, ve které budou zaneseny již existující
cyklotrasy a každá obec navrhne propojení s již existujícími sítěmi, a aby navazovaly i
na sousedící obce. Tato mapa bude zpracována do 5. prosince tohoto roku. Na základě
tohoto zadání zpracuje Svazek (správce Svazku) objednávku prací pro firmu Ing.
Jebavého a následně bude vypracována smlouva s datem splatnosti, vyhotovení díla
atd.. Jako podklad bude použita Strategie rozvoje jednotlivých obcí a práce Ing.
Škvarilové a Ing. Fišerové cyklo značení ve vybraných obcích.
Svazek se stane Partnerem Jihomoravského kraje. Každému členovi Svazku byly
předány návrhy možného školení (viz. příloha k programu schůze) . Do příští schůze
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navrhnou starostové, který program školení by pro jejich obec,pracovníky či občany
byl zajímavý a přínosný. Bude také dohodnuto místo konání školení, budou navrženy
nejvhodnější prostory a termíny. Na příští schůzi Svazku budou navrženi školitelé.
Žádost o dotaci na Projektového manažera Svazku byla podána.
V. Skálová požádala o přeposlání kontaktů na Svazek obcí Panství hradu Veveří i se
jmény nových starostů. Do konce listopadu navštíví spolu s archivářem jednotlivé
obce kde získá potřebné materiály, utřídí je a případně bude vyhledávat v archivu další
potřebné informace, fotodokumentaci a další. Shromážděné informace zpracuje V.
Skálová tak , aby bylo možné je využít pro expozici na hradě Veveří
3. J. Švédová předala informace o vyúčtování dotací 2006. Ing. Škvarilová dopracuje
značení cyklotras ve zbývající hodnotě financí. Gs Plus vypracuje značení těchto
cyklotras. Finance na projektového manažera budou rozděleny mezi Ing. Jebavého a
V. Skálovou dle vypracovaných smluv a objednávek.
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželi se:
0

4. Rozpočet 2007 – příspěvky Svazku jako hlavní příjem budou zpracovány dle
vyjádření jednotlivých členů zda dále zůstanou členy Svazku. Výdaje budou zatím
zahrnuty jako zdroje financování dokud nebude jasné zda obce stihnou zpracovat
značení cyklotras a začnou budovat jednotlivé trasy již v roce 2007.

5. Ing. Beneš předal všem materiály a zdůvodnil svůj návrh na vystoupení ze Svazku.
Jedná se především o málo efektivní a pomalý chod Svazku a dle jeho názoru malou
návratnost vložených prostředků. Paní starostka Čertková požádala Ing. Beneše o
zvážení tohoto kroku. Předseda Svazku J. Novák řekl, že s vystoupením ze Svazku
souhlasí a navrhuje dohodu o spolupráci, nebo dohodu o kulturní spolupráci.
Vystoupení MČ Bystrc by bylo od ledna roku 2007. Do další schůze předloží správce
Svazku nevhodnější způsob další spolupráce s MČ Bystrc. Byli osloveni i nově
zvolení starostové obcí Chudčice – V. Kalus a Říčan – Mgr. J. Mičánková zda chtějí
dále setrvat ve Svazku. Dle jejich vyjádření obce zatím ve Svazku zůstanou s tím, že
po čase zhodnotí přínos Svazku pro jejich obce.

3

6. Předseda Svazku by rád předal vedení Svazku dalšímu předsedovi, J. Novák navrhnul
do této funkce paní starostku Čertkovou. Předseda i ostatní funkce budou voleny na
příští schůzi Svazku

Pro:8

Proti: 0

Zdrželi se:1

7. Další schůze Svazku bude 19.prosince 2006 v 16.30 hod. v Ostrovačicicích.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………..
J. Čertková

……………………………….
L. Zmeškalová
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