Zápis z členské schůze
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 5. 10. 2006 ve Veverských Knínicích

Přítomni:

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

Bc. J. Švédová, E. Packová
H. Navrátilová,
K. Jobánek
Ing. T. Hájek, L. Zmeškalová ,
J. Novák
L. Bartošek,
J. Čertková, J. Hutka
Ing. S. Beneš
J. Kubátová

Omluveni:

Ing. Škvarilová, Ing. Fišerová

Hosté:

paní Špičáková, paní V. Skálová (Teagarden), pan Marek Jarolín (GS PLUS
spol. s r. o.)

Program:
1. Zahájení
2. Nabídka studentky Mendelovy univerzity na vypracování projektové dokumentace na
koňskou stezku
3. Expozice na hradě Veveří
4. Dotace 2006 – 2007. Činnost správce Svazku
5. Internetové stránky Svazku
6. Odměna za práci pro Svazek, rozpočtové úpravy 1/2006
7. Vyúčtování práce Ing. Škvarilové, Ing. Fišerové a firmy GS PLUS spol. s.r.o.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil J. Novák – předseda Svazku, přivítal přítomné a dal hlasovat o
programu zasedání.
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželi se:
0
2. Paní Špičáková, studentka krajinného inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně,
představila svůj záměr zpracovat pro Svazek obcí Panství hradu Veveří projektovou
dokumentaci pro vedení „koňské stezky“. Paní Špičáková bude touto formou

zpracovávat svou diplomovou práci a navíc bude Svazek moci tuto práci využít jako
projektovou dokumentaci pro žádosti o značení a případné úpravy cest k tomuto účelu.
Tato projektová dokumentace a celá trasa bude mít návaznost na již realizovaný
projekt Jihomoravského kraje – „Putování na koni Jihomoravským krajem – koňské
stanice a jezdecká stezka“.
Další postup bude následující: paní Špičáková vybere optimální trasy a na další
schůzi Svazku předloží koncept trasy k projednání.
Paní Špičáková zprostředkuje do příštího setkání pro členy Svazku mapové podklady
z Jihomoravského kraje projektu „Putování na koni Jihomoravským krajem – koňské
stanice a jezdecká stezka“.
Pan kastelán P. Fedor upozornil, že není možné směřovat stezku přímo do areálu
hradu, vzhledem k bezpečnému provozu a velkému množství lidí, které se na hradě
pohybují.
Hotovou projektovou dokumentaci bude možné odkoupit po dohodě s Mendelovou
univerzitou (tato dokumentace, popř. diplomová práce, je majetkem vysoké školy).
Cena by se měla pohybovat v řádech tisíců.
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželi se:
0
3. Paní Veronika Skálová přestavila svou firmu Teagarden a informovala přítomné o
nutnosti rozhodnout místo expozice, počet panelů za jednotlivé obce, možnost
způsobu scanování fotografií apod.
Po diskusi se stanovil počet panelů na 20 ks, vždy dva panely pro jednotlivou obec a 2
panely jako úvodní za Svazek obcí Panství hradu Veveří. Panely budou trojnohé, i
s možností zavěšení, rozměr 90 x 125 cm. Jeden panel stojí cca 600,-Kč. Texty by
neměly mít velký textový obsah - je to pro návštěvníky zajímavější . Vhodné jsou i
letecké fotografie obcí. Prostory pro tuto expozici budou uvolněny v II. patře hradu
v lichoběžníkové místnosti. Paní Skálová spolupracuje i s archivářem – p. Michal
Konečný, který může pro jednotlivé obce dohledat staré fotografie či mapy. Pan
kastelán navrhl vyžádat barevnou mapu z tereziánského období z Vídně.
Předpokládaná cena za ofocení je 20 Euro. Paní Skálová dodá do příští schůze Svazku
rozpočet na expozici , do 16. listopadu tohoto roku navštíví jednotlivé obce a
shromáždí materiály. Na příští schůzi bude předveden vzorový panel – MČ Kníniček ,
aby sloužil jako vzor i pro ostatní obce.
4. Na základě nabídky Bc. Jany Švédové na správu Svazku ze dne 5. 10. 2006 se členové
Svazku jednomyslně usnesli na tom, že Bc. Jana Švédová bude vykonávat od 10/2006
správce Svazku obcí Panství hradu Veveří (dále jen „správce Svazku“) a to dle
předloženého rozsahu činností správce Svazku a návrhu na odměnu. Rozsah činností
správce Svazku je popsán v příloze č. 1 k tomuto zápisu, odměna za činnost správce je
uvedena v příloze č. 2 k tomuto zápisu. Spolupráce Svazku se správcem Svazku bude

uzavřena formou dohody o provedení práce do konce roku 2006. Členové Svazku se
dále jednomyslně usnesli na tom, že správce Svazku podá v souvislosti s dotačními
programy žádosti na následující tři akce:
- akce 1 – Cyklotrasy Svazku 2006
- akce 2 – Partner Jihomoravského kraje
- akce 4 – Projektový manažer Svazku.
Pro:
9
Proti: 0
Zdrželi se:
0
5. Internetové stránky Svazku , které zpracovává Milan Kolář, jsou stále rozpracované.
Pan Kolář zaslal na Svazek smlouvu o zřízení domény Svazku, dle vzájemně
odsouhlaseného názvu domény www.svazekveveri.cz. Platba za doménu byla účetní
Svazku uhrazena. Zatím není na internetu vyvěšen návrh těchto stránek. Pokud nebude
do příští schůze předložen návrh těchto stránek, bude oslovena jiná firma
k vypracování stránek pro Svazek.
Pan starosta Ing. Tomáš Hájek zaregistroval Svazek na Vismu, kde jsou také
shromážděny kontakty na Svazky obcí.
6. Paní starostka J. Čertková navrhla odměnu pro předsedu Svazku J. Nováka za vedení
Svazku a práci pro Svazek a pana Ing. T. Hájka za připravení podkladů pro informační
cedule Svazku. Pro každého 5.000,-Kč. Dále bude vyplacena odměna za vedení
účetnictví Svazku, jako v minulém období 4.000,-Kč (alikvótní část za 9 měsíců
činnosti – v minulém roce činila odměna 5.000,-Kč).
Předseda Svazku J. Novák se odměny vzdal. Proto o tomto bodě nebylo hlasováno.
Odměna T. Hájkovi byla členy Svazku odsouhlasena.
Rozpočtové úpravy 1/2006 byly schváleny.
Pro:8
Proti: 0
Zdrželi se:1
7. Paní Ing. Škvarilová nabídla Svazku za zbývající část dotace dopracování projektové
dokumentace pro cyklostezky (cca 25.000,-Kč). Tato dokumentace by mohla být
v následujícím období využita na značení dalších cyklostezek.
V tomto roce zpracuje a zajistí správce Svazku nabídkové řízení pro Ing. Škvarilovou,
pana Jebavého…..pro využití dotace na poradce Svazku – na zhotovení projektové
dokumetnace na cyklostezky.. 88.000,-Kč. V listopadu se firmy představí na schůzi
Svazku se svou nabídkou.
Byly předány informační cedule firmou GS PLUS spol. s.r.o. panem Jarolínem. Po
dohodě s firmou GS PLUS spol. s.r.o. o zhotovení cykloznačení na cyklostezkách
projekčně zpracovaných Ing. Škvarilovou a Ing. Fišerovou, došlo dále k dohodě o
umístění odpočívadel. Jedno bude umístěno na rozhraní katastru Vev. Knínic a
Hvozdce „U Dubu“, druhé na katastru Javůrku – místo bude upřesněno panem
starostou Jobánkem a zástupcem firmy GS PLUS spol.s.r.o.

Po rozbalení informačních cedulí byla vznesena připomínka ze strany Ing. Beneše.
Informační cedule obsahovala jiné fotografie, než byly Ing. Benešem navrženy a
zaslány firmě GS PLUS spol.s.r.o. Ing. Beneš proto požadoval, aby mu byl
zodpovězen dotaz kdo navrhl, vyfotografoval a schválil fotografie pro MČ Bystrc a
z jakého důvodu byly změněny. Pan Ing. Hájek vzal zodpovědnost na sebe. Po diskusi
bylo navrženo, aby část finančních prostředků, které Svazek u firmy GS PLUS
spol.s.r.o. dosud má byla použita na změnu informačních cedulí pro MČ Bystrc.
Přítomní s tímto řešení souhlasili.
Byla upravena pěší trasa Bítýška – Junácká louka ing. Loutockým za cenu 49.920,-Kč
tak jak bylo Svazkem schváleno. Při předávání byla přítomna J.Švédová, H.
Navrátilová, za MČ Kníničky pracovník úřadu.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se:
0

Další schůze Svazku bude 15.listopadu 2006 v 16.30 hod. v Bystrci.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………..
J. Čertková

……………………………….
H. Navrátilová

Usnesení
Svazku obcí Panství hradu Veveří
konané dne 5. 10. 2006 ve Veverských Knínicích
Svazek schvaluje
ad 1) Schůzi zahájil J. Novák – programu zasedání byl schválen.
ad 2) Paní Špičáková vybere optimální trasy pro vedení „koňské stezky“ a na další schůzi
Svazku předloží koncept trasy k projednání.Paní Špičáková zprostředkuje do příštího setkání
pro členy Svazku mapové podklady z Jihomoravského kraje projektu „Putování na koni

Jihomoravským krajem – koňské stanice a jezdecká stezka“.Hotovou projektovou
dokumentaci bude možné odkoupit po dohodě s Mendelovou univerzitou (tato dokumentace diplomová práce, je majetkem vysoké školy). Cena by se měla pohybovat v řádech tisíců.
ad 4) Bc. Jana Švédová byla schválena jako správce Svazku obcí Panství hradu Veveří
ad 6) Bude vyplacena odměna za vedení účetnictví Svazku, jako v minulém období 4.000,Kč (alikvótní část za 9 měsíců činnosti – v minulém roce činila odměna 5.000,-Kč) účetní
Svazku.Odměna T. Hájkovi za práce na informačních cedulích – 5.000,- Kč byla členy
Svazku schválena.
ad 7) Paní Ing. Škvarilová vypracuje část dotace dopracování projektové dokumentace pro
cyklostezky (cca 25.000,-Kč). V tomto roce zpracuje a zajistí správce Svazku nabídkové
řízení pro Ing. Škvarilovou, pana Jebavého…..pro využití dotace na poradce Svazku – na
zhotovení projektové dokumetnace na cyklostezky.. 88.000,-Kč. Došlo dále k dohodě o
umístění odpočívadel. Jedno bude umístěno na rozhraní katastru Vev. Knínic a Hvozdce „U
Dubu“, druhé na katastru Javůrku – místo bude upřesněno panem starostou Jobánkem a
zástupcem firmy GS PLUS spol.s.r.o.
Část finančních prostředků, které Svazek u firmy GS PLUS spol.s.r.o. dosud má, bude použito
na změnu informačních cedulí pro MČ Bystrc. Byla upravena pěší trasa Bítýška – Junácká
louka ing. Loutockým za cenu 49.920,-Kč tak jak bylo Svazkem schváleno.
Svazek bere na vědomí
ad 3) Počet panelů na expozici na hradě Veveří bude 20 ks, vždy dva panely pro jednotlivou
obec a 2 panely jako úvodní za Svazek obcí Panství hradu Veveří. Panely budou trojnohé, i
s možností zavěšení, rozměr 90 x 125 cm. Jeden panel stojí cca 600,-Kč. Prostory pro tuto
expozici budou uvolněny v II. patře hradu v lichoběžníkové místnosti. Pan kastelán navrhl
vyžádat barevnou mapu z tereziánského období z Vídně. Předpokládaná cena za ofocení je 20
Euro. Paní Skálová dodá do příští schůze Svazku rozpočet na expozici , do 16. listopadu
tohoto roku navštíví jednotlivé obce a shromáždí materiály. Na příští schůzi bude předveden
vzorový panel – MČ Kníniček , aby sloužil jako vzor i pro ostatní obce.
ad 5) Dosud není na internetu vyvěšen návrh našich stránek. Pokud nebude do příští schůze
předložen návrh těchto stránek, bude oslovena jiná firma k vypracování stránek pro Svazek.

………………………………………….
Předseda Svazku
J.Novák

