Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 19. 12. 2006 v Ostrovačicích

Přítomni:

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

Mgr. H. Solská
K. Jobánek
Ing. T. Hájek, L. Zmeškalová
J. Novák
Mgr. J. Mičánková, L. Kokojan
J. Čertková, J. Hutka
Ing. S. Beneš
Bc. J. Švédová

Nepřítomni:

MČ Kníničky:
obec Chudčice:

M. Žák
V. Kalus

Hosté:

dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení – Schválení programu
2. Volba členů předsednictva Svazku, předsedy, místopředsedy, volba členů
kontrolní komise Svazku – J. Novák
3. Návrh na vystoupení MČ Bystrc ze Svazku – Ing. S. Beneš
4. A - Rozpočtové provizorium
B - Návrhy obcí na akce Svazku pro rok 2007
C - Odsouhlasení výše příspěvků obcí pro Svazek v roce 2007
D - Vyúčtování dotací 2006 (viz. příloha č. 1) – J. Švédová
5. Návrhy starostů na téma možného programu školení v roce 2007 a návrhy na místo
konání těchto školení (viz. příloha č. 2)
6. Internetové stránky Svazku – návrhy na jejich tvorbu (viz. příloha č. 3)
7. Diskuse

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

1

1. Schůzi zahájil předseda Svazku J. Novák, který přivítal přítomné a dal hlasovat o
programu zasedání. Jako ověřovatelky zápisu byly zvoleny L. Zmeškalová a J.
Čertková.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se:
0
2. J. Novák jako předseda Svazku vyzval přítomné k volbě předsednictva Svazku.
První kandidátem byla navržena L.Zmeškalová.
Pro:5
Proti: 0
Zdrželi se:
2 (L. Zmeškalová, Ing. S. Beneš)

Jako druhý kandidát byla navržena J. Čertková.
Pro:
5
Proti: 0
Zdrželi se:

2 (J. Čertková, Ing. S. Beneš)

Jako třetí člen předsednictva Svazku byl navržen L. Kokojan.
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželi se:
1 (Mgr. J. Mičánková)
Předsedkyní Svazku byla zvolena L.Zmeškalová.
Kontrolní komise Svazku – navržen byl K. Jobánek.
Pro:
5
Proti: 0
Zdrželi se:

2 (K. Jobánek, Ing. S. Beneš)

Druhý člen kontrolní komise Svazku – navržen byl J. Novák.
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželi se:
1 (Ing. S. Beneš)
Třetí člen kontrolní komise Svazku – navržena byla Mgr. H. Solská.
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželi se:
1 (Mgr. H. Solská)
3. Ing. S. Beneš předložil výpis ze zápisu zastupitelstva MČ Bystrc z 13.12.2006 o
schválení vystoupení MČ Bystrc ze Svazku obcí Panství hradu Veveří od 1.1.2007.
J. Čertková se dotázala Ing. S. Beneše na formu spolupráce MČ Bystrc se Svazkem.
Ing. S. Beneš odpověděl, že bude rád, pokud budou dále zváni na jednání Svazku jako
hosté a dále doplnil, že má zájem se Svazkem pokračovat ve spolupráci.
Ing Beneš požádal, aby nevyčerpaný příspěvek MČ Bystrc za minulé roky byl
z rozpočtu Svazku použit příslušnou částí na plánovanou expozici na hradě Veveří,
která bude obce Svazku prezentovat, a zbývající část na opravy hradu Veveří (po
dohodě s kastelánem).
Ing. Beneš požádal o hlasování týkající se využití
nevyčerpaného příspěvku MČ Bystrc. Bylo tedy hlasováno o tom, aby nevyčerpaný
příspěvek MČ Bystrc za minulé roky, byl po dohodě s kastelánem a zástupcem MČ
Bystrce a Svazkem použit na hradě Veveří a na expozici na hradě Veveří .
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Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

4. A – Svazek přijal rozpočtové provizorium na rok 2007 dle rozpočtu Svazku roku
2006. Samotný rozpočet na rok 2007 bude zpracován a předložen ke schválení
správcem Svazku v únoru 2007. Pro zajištění podkladů rozpočtu na rok 2007 je mj.
nutné zaslání písemného oznámení od jednotlivých členů Svazku (obcí) o schválení
Svazkem stanovené částky příspěvku (viz. usnesení Svazku – bod 4C) jednotlivými
zastupitelstvy.
Pro:
5
Proti: 0
Zdrželi se:
2 (Mgr. H. Solská, Ing. S.
Beneš)
B – Svazek se vyjádřil kladně k návrhu J. Čertkové, aby se v budoucnu Svazek zaměřil
mj. na zajištění zpracování projektové přípravy a postupné budování cyklotras a
cyklostezek, dále na možnosti ve věci obnovy a opravy cesty k Pohádce Máje a také
navázal na kladně hodnocené akce („Den dětí“), atd.
Svazek požádá prostřednictvím správce Svazku o neinvestiční dotaci z programu
rozvoje venkova.
Svazek se vyjádřil kladně k žádosti pana K. Jobánka o možnosti podání žádosti o
investiční dotaci z programu rozvoje venkova na opravu střechy sokolovny v obci
Javůrek pod „hlavičkou“ Svazku. Zbývající část k dofinancování dotace (70% dotace a
30% obec) pokryje obec Javůrek výhradně z vlastních zdrojů a bez přispění Svazku.
Možnost podání žádosti do konce 2/2007. Žádost bude podávat K.Jobánek.
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se:
0
C – Svazek odsouhlasil navrženou výši příspěvku 25,-Kč na obyvatele (z toho 2,Kč/obyvatele jsou vždy provozní náklady). V souvislosti s přípravou rozpočtu Svazku
na rok 2007 zašle do 26.1.2007 každý zástupce své obce (člen Svazku) správci Svazku
oznámení o odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) příslušné celkové výše příspěvku za
svoji obec zastupitelstvem obce a to na adresu: jana.svedova@tiscali.cz.
Splatnost příspěvku je k 31.3.2007.
Dále každý zástupce obce zašle správci Svazku potvrzení o počtu obyvatel v jeho obci
k 1.1.2007 a to doporučenou poštou na adresu Bc. Jana Švédová, Hvozdec 39, 664 71
Veverská Bítýška.
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se:
0
D – Roční vyúčtování dotací za rok 2006 zpracuje a předloží správce Svazku
jednotlivým členům Svazku v přehledných tabulkách po zaúčtování období 12/2006.
O možnosti vyúčtování získané dotace ve výši 44.000,-Kč na poradce Svazku
informovala přítomné J. Švédová – dotace na poradce byla pro projednání správcem
Svazku na krajském úřadě s panem Ing. Králem umožněna čerpat na přípravu
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expozice na hradě Veveří. Pro tuto akci byla Svazkem vybrána firma Teagarden
(zástupce firmy paní V. Skálová). Svazek rozhodl, že do konce roku bude na účet
firmy odvedena částka 88.000,-Kč a správce Svazku zajistí a předloží Svazku návrh
smlouvy s uvedenou firmou ke schválení.
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se:
0
5. Na příští schůzi budou správcem Svazku představeny firmy pro budoucí školení,
jejichž realizaci lze předpokládat od dubna 2007. Tato školení musí být navázána na
Evropskou unii a čerpání dotací z EU.
6. M. Kolář zveřejní do konce roku 2006 svůj návrh internetových stránek pro Svazek na
adrese www.svazekveveri.cz
7. Diskuse
Další schůze Svazku bude 8.února 2007 v 16.30 hod. v Říčanech. Bližší místo bude
upřesněno.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………..
L. Zmeškalová

……………………………….
J. Čertková
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