Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 17.8.2006 v Bystrci

Program členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří (dále jen svazek):
Přítomni:

obec Hvozdec:
Bc. J. Švédová,
obec Ostrovačice : L. Zmeškalová ,
obec Říčany:
L. Kokojan,
obec Vev. Knínice : J. Čertková,
MČ Bystrc:
Ing. S. Beneš

Omluveni: obec Rozdrojovice:
MČ Kníničky:
obec Javůrek :
obec Chudčice:

J. Novák
J. Kubátová
K. Jobánek
H. Navrátilová,

Hosté: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Expozice na hradě Veveří
Prominutí penále obce Javůrek
Internetové stránky Svazku
Správce Svazku, dotační politika Svazku

1. Schůzi Svazku zahájila místopředsedkyně L.Zmeškalová a předala slovo panu
starostovi Ing. Benešovi, který přednesl program jednání. Program byl schválen.
Pro:5
Proti: 0
Zdrželi se:0

2. Expozice na hradě Veveří, která by prezentovala jednotlivé obce Svazku, by mohla
být připravena v dubnu příštího roku – otevření výstavy se předpokládá 30.dubna
2007, jako zahájení návštěvní sezóny na hradě Veveří, což bude ještě konzultováno
s panem kastelánem Fedorem. Je nutné, aby starostové za každou obec shromáždili
veškeré materiály. Paní Švédová získá kontakt na firmu od pana kastelána a následně
budou materiály od jednotlivých obcí firmou shromážděny a připraveny k expozici.
Ing. Beneš navrhl, aby
- se nečekalo na to až všichni odevzdají
- si každá obec případně instalovala identický panel v prostorách vlastního úřadu
s odkazem na výstavu na hradě Veveří.
Rozměry panelů by měly být ( 90 x 70 cm) . Termín shromáždění materiálů za
jednotlivé obce je do 21.září 2006. Firma bude pozvána na nejbližší schůzi Svazku.
Rozpočet expozice bude dodán panem kastelánem. V lednu 2006 bude připravena
prezentace budoucích vystavených panelů.
Pro:5
Proti: 0
Zdrželi se:0

3. Bylo navrženo prominutí penále za pozdní úhradu příspěvku obce Javůrek.
Pro:5
Proti: 0
Zdrželi se:0
4. Internetové stránky zpracovává pan Milan Kolář z Chudčic. Stránky jsou již
rozpracované a v týdnu od 21.8. – 1.9.06 osloví pan Milan Kolář členy Svazku
k odsouhlasení jejich obsahu za jednotlivé obce. Ing. Beneš požádal o jednotlivé
adresy všech členů (p. Švédová dodá zpracovanou tabulky s kompletními kontakty a
zašle všem členům Svazku do 8.9.06) . Internetové stránky budou mít samostatnou
doménu. Do 10. září 2006 si navzájem předáme kontakty a na vlastních stránkách
necháme zobrazit odkazy na ostatní členy Svazku, hrad Veveří , stránky Svazku a
internetové stránky svazků s nimiž jsme uzavřeli dohodu o spolupráci – Kuřimka a
Bílý potok. Dále by bylo dobré zde uveřejnit odkazy na turistiku, ubytování,
stravování. Po dohodě členů Svazku by podnikatelům bylo umožněno se zde po dobu
1 roku prezentovat zdarma. Po komunálních volbách bychom uskutečnili společné
zasedání se svazkem Kuřimka a Bílý potok a dohodli se na další spolupráci.
Pro:5
Proti: 0
Zdrželi se:0
5. Ing. Beneš informoval přítomné o dotaci na cestu k hradu Veveří. Bude zhotovena
komunikace pro pěší od mostu a opravena přístupová komunikace k jižní bráně hradu,
mělo by dojít i na opravu autobusových zastávek v této lokalitě – v příštím roce. Dále
Ing. Beneš zašle členům Svazku informace k brigádě na hradě Veveří, která se koná

23.září v 8.30 hod na vyčištění jižní stěny, abychom vše mohli zveřejnit v jednotlivých
obcích Svazku.
6. Do příští schůze Svazku si každá obec nachystá návrh rozpočtu Svazku za svoji obec,
tak aby mohl být rozpočet Svazku nachystán v řádném termínu. Budou pozvány
projektantky Ing. Fišerová a Ing. Škvarilová. Návrhy by měly obsahovat název akce,
finanční rozpočet, termín uskutečnění atd.
7. Další schůze Svazku je 21.září 2006 ve Veverských Knínicích.

Ověřovatelé:

………………………………..
J. Čertková

……………………………….
L. Zmeškalová

