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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
po loňské snaze Kraje Vysočina zahájit stavební 
práce na počátku roku co nejdříve a po násled-
ném urychleném zpracování drobných úprav 
projektu, iniciovaných městem a vyřešení sou-
visejících změn veřejnoprávních povolení, při-
šly krajské volby a po nich přehodnocení priorit 
kraje. Z Kraje Vysočina jsme se tak na počátku 
letošního roku dozvěděli, že pro rok 2021 ne-
počítá s dlouhodobě plánovanou rekonstrukcí 
ulice Rajhradská. Na konci této ulice však ak-
tuálně stavebníci dokončují své nové rodinné 
domky, kterým měla stavba zajistit napojení 
na inženýrské sítě. Proto budeme s Krajem Vy-
sočina jednat o zahájení dílčích částí stavby 
už letos, bez jeho finanční účasti. Počítáme se 
čtyřmilionovou investicí ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko tak, 
abychom vybudovali hlavní řady inženýrských sítí pro uvedenou lokalitu domů.

Město Velká Bíteš bude žádat o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení  
a stavební úpravy kulturního domu Velká Bíteš“. Hodláme využít výzvu Ministerstva 
pro místní rozvoj, která byla vyhlášena v samém závěru loňského roku, v podprogramu 
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. O podání žádosti rozhodla rada města 25. ledna. Touto akcí, v pří-
padě získání dotace, by mohla být zahájena tolik potřebná postupná rekonstrukce bí-
tešského kulturního domu. Vlastní přístavba řeší jak vymístění sociálního zařízení pro 
veřejnost, tak současně realizaci výtahu, který by měl zajistit bezbariérovost celého 
kulturního domu.

V lednu rozhodli radní o pokácení několika stromů v intravilánu města. Stav stromů 
důkladně posoudili dendrologové. Z jejich nálezu vyplynulo, že jde o stromy nemocné, 
které by mohly ohrozit kolemjdoucí nebo majetek. Na základě posudku se rozhodla 
rada města pokácet několik bříz, lip a dalších stromů. Jedná se například o břízy na 
Hybešově ulici u prodejny potravin, lípu před základní školou na Tišnovské, lípu u vý-
chodní kašny na náměstí a stromy v ulici U Stadionu. 

Karlova pekárna uzavřela v prosinci svoji prodejnu na Masarykově náměstí č. 6 a od 
1. března zahajuje provoz na protilehlé straně náměstí č. 85 v prostorách bývalé prodejny 
látek. Otevírací doba zůstává stejná, jako byla v původní provozovně, pekárna láká zákaz-
níky především pestrou nabídkou chlebů. Rada města rozhodla, že vyhoví žádosti majitele 
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Karlovy pekárny, ve které byly popsány důvody posunu zahájení provozu prodejny o 2 mě-
síce, vzhledem k zasažení personálu prodejny onemocněním covid 19, a promine nájemné 
ve výši 13.500 Kč za leden a únor letošního roku.

Zastupitelstvo města dne 25. ledna rozhodlo o realizaci projektu „Zkapacitnění ob-
jektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“, kterým bude kompletně zrekonstruován  
a rozšířen stávající objekt mateřské školy za radnicí. Dále schválilo přijetí souvisejícího 
investičního úvěru – municipálního ve výši 60 milionů korun, v rámci kterého bude v roce 
2022 po obdržení dotace splacena jednorázově částka cca 37 milionů korun. 

Rada města dne 25. ledna rozhodla odstoupit z finančních a termínových důvodů od 
realizace projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“, na který bylo 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu č. 11703 – Integrovaný regionální ope-
rační programu. Současně pověřila odbor investic a rozvoje městského úřadu rozdělením 
projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“ na dílčí stavební ob-
jekty, které lze realizovat samostatně s pomocí dotačních programů. Dále rozhodla při-
jmout cenovou nabídku firmy GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, 
IČ 28169522 na realizaci stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo 
náměstí 86“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo za cenu 40 967 097,05 Kč včetně DPH. Rov-
něž pověřila odbor investic a rozvoje zpracováním návrhu využití pozemků p.č. 2538/1  
a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš k umístění dopravního hřiště a bikeparku.

Zastupitelstvo města dne 8. února 2021 diskutovalo o možnosti zřízení přípravné 
třídy v prostorách ZŠ Sadová. Přípravné třídy byly původně primárně určeny přede-
vším pro sociálně znevýhodněné děti, kterým by měly pomoci vyrovnat jejich vývoj.  
V současnosti jsou chápany i jako možnost navýšení kapacit mateřských škol. Orga-
nizace přípravné třídy se však spíš blíží základní škole – děti se účastní výuky čtyři 
hodiny denně, svačiny mají vlastní, oběd mohou mít s ostatními žáky základní školy, 
potom mohou být ve družině. Na jednání zastupitelstva se řešila možnost využít pří-
pravnou třídu již v době rekonstrukce mateřské školy na náměstí. K tomuto návrhu jsem 
sdělil, že není možné třídu zřídit již pro školní rok 2021/2022. Zřízení přípravné třídy 
chápu jako možnou alternativu pro budoucí rozšíření kapacit školských zařízení města 
pro předškolní vzdělávání bítešských dětí. V základní škole totiž není možné využít 
prostory pro přípravnou třídu ještě tři roky z důvodu udržitelnosti projektu její rekon-
strukce. Podnět pro prověření možností přípravné třídy zadala již rada města, zastupi-
telstvo nicméně uložilo tento úkol opakovaně majetkovému odboru a odboru investic  
a rozvoje ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Sadová. Dále zastupitelstvo 8. února 
vydalo aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš a zvolilo na dosud 
neobsazené pozice ve výborech zastupitelstva zbývající členy finančního a kontrolního 
výboru. Oba dva výbory tak budou nyní pracovat již v plném sedmičlenném obsazení. 
Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města i jednání rady města jsou veřejnosti 
dostupná na webu města www.vbites.cz.

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Úterý 16. března 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Od 16. března do 25. března 2021 po – pá od 8.00 do 15.30 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 21. března 2021
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masary-
kova náměstí ve Velké Bíteši linkový autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek

Neděle 28. března 2021 
CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRNO - VELKÁ BÍTEŠ - BRNO
Start i cíl – brněnský velodrom TJ Favorit Brno
Sledovat můžete živě přes internetový přenos, který bude vysílán na roadcycling.cz. 
Velkou Bíteší bude peloton závodníků projíždět mezi 12.50 a 15.00 hodinou pouze 3x při 
velkých okruzích: Říčany – Rosice – Zastávka – Zbraslav – Ludvíkov – Košíkov – Velká 
Bíteš – Domašov – Říčky – Říčany. 
Organizuje: TJ Favorit Brno 

Sobota 27. března 2021 
„UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ 2021“
Z důvodu současné situace bude akce pořádána samostatně např. s rodinou i dětmi při pro-
cházce. Zájemci se mohou přihlásit na email: mracek@email.cz. s uvedením svého jména 
a příjmení, telefon a trasu nebo její část a do kdy uklidí.
Organizuje: Magda Holíková

Sobota 17. dubna 2021
VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. Více informací: www.nomenrun.cz.
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Úterý 20. dubna 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Sobota 24. dubna 2021 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. Případný sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Pátek 30. dubna 2021 v 16.30 hodin  
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. 
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky

KULTURNÍ AKCE BUDOU PŘESUNUTY NA JINÝ TERMÍN: 

Od 2. března do 12. března 2021
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Čtvrtek 11. března 2021 v 15.00 hodin
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Úterý 16. března 2021 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

ZPRÁVY Z RADNICE

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Město Velká Bíteš přijme do pracovního poměru úředníka/úřednici

1. referent/referentka odboru investic a rozvoje
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města; příprava, 
řízení a realizace určených akcí města; agenda získávání dotací; organizace zadávání ve-
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řejných zakázek, zajišťování dokumentace staveb pro jejich povolení 
Požadavky:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru technického směru
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • výborná znalost práce na PC 
 • samostatnost, spolehlivost
Bližší informace podá Ing. Pavel Bednář, vedoucí odboru investic a rozvoje MÚ Velká 
Bíteš, tel. 566 789 120.

2. referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň zejména: zajišťování komplexní správy a údržby veřejně přístupné zeleně, 
podávání žádostí o dotace včetně administrativy s tím související, zpracovávání návrhů  
a rozpočtů na obnovu veřejně přístupné zeleně, agenda užívání veřejného prostranství
Požadavky:
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru přírodovědného směru  
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • výborná znalost práce na PC 
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
Bližší informace podá Mgr. Jana Pelánová, vedoucí odboru majetkového MÚ Velká Bíteš, 
tel. 566 789 130.

Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského 
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NOVÉ ADRESE

Od 1. března je Turistické informační centrum ve Velké Bíteši přestěhováno z Masarykova 
náměstí 5 na Masarykovo náměstí 88 – místnost naproti prodejně Enpeka. Stávající tele-
fonní číslo 566 789 313 zůstává v platnosti. Otevírací doba pondělí – pátek 8.00 – 12.00, 
12.00 – 16.30 hodin. 
Klub kultury na Masarykově náměstí 5 v 1. patře zůstává. 

Informační centrum a Klub kultury

REKONSTRUKCE  BÝVALÉHO PIVOVARU

Informační centrum a Klub kultury získalo do pronájmu 4 byty na bývalém pivovaru 
na Masarykově náměstí 67 ve Velké Bíteši. Jelikož se městu naskytla možnost požádat  
o dotaci na první část rekonstrukce kulturního domu (vybudování bezbariérového přístupu, 
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nového sociálního zařízení a šatny), je jedna  
z podmínek programu zrušení ubytování,  
které je v současné nelehké době jediným 
příjmem pro naši příspěvkovou organizaci.  
V současnosti se za minimálních nákladů pro-
story rekonstruují a nejpozději od dubna by 
zde mělo vzniknout ubytování maximálně pro 
dvacet osob, což odpovídá současné kapacitě 
na kulturním domu. Každý byt, který obsahuje 
dva pokoje, bude vybaven kuchyňkou, sociál-
ním zařízením a koupelnou. V současné době 
město zadalo studii na využití zbývajících pro-

stor tohoto domu, ať k využití potřebám zájmových kroužků, tak i občanům našeho města.  
Podle této studie bude možné v budoucí době zažádat o grantové programy na opravu  
a rekonstrukci celé budovy tak, aby zapadala do kontextu pěkných historických budov na 
Masarykově náměstí. 

Josef Jelínek, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 12. dubna v 17.00 hodin koná zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482. 

Město Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

12. ledna 2021 oslavila své 80. narozeniny
paní Pavla Ráčková

z Velké Bíteše

28. února 2021 oslavila své 90. narozeniny
paní Věra Tučková

z Velké Bíteše

Jubilantkám popřály a poděkovaly 
členky Sboru pro občanské záležitosti, 

s gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

 „Bývalý pivovar“.  |  Foto: Silvie Kotačková
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PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE 

Prvním občánkem Velké Bíteše narozeným v le-
tošním roce se stal Marek Ošmera, který se narodil  
v úterý 5. ledna v 21.56 hodin v Třebíčské nemocnici. 
Při narození vážil 3 200 g a měřil 49 cm. Termín po-
rodu byl stanovený již na Štědrý den 24. prosince, ale 
malý Marek chtěl na svět až o 12 dní později. Šťast-
nými rodiči malého Marka jsou Markéta Kalendová 
a Lukáš Ošmera. Na malého bratříčka se těšil doma  
i čtyřletý bratr Michal. 

Rodičům k narození malého Marka gratulujeme  
a přejeme mu šťastnou cestu životem v milující rodině. 

S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY

MASOPUST VE ŠKOLKÁCH V LÁNICÍCH  
A MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

V úterý 16. 2. 2021 se od rána ozý-
vala v obou školkách hudba, smích  
a veselé štěbetání dětí. Slavil se totiž 
masopust. A všichni si ho náramně 
užili, i když letos nemohl projít prů-
vod masek celou školkou, děti si ne-
mohly společně zatancovat, hodovat 
a pohřbít basu.

Paní učitelky proto připravily pro-
gram pro děti ve svých třídách. Nej-
prve proběhly promenády masek, tan-
covalo se, soutěžilo a i to hodování 
bylo. Sice jen „jako“, ale dětem to vůbec nevadilo. Nachystaly talířky s krásně namalova-
nými koláčky, koblížky a nechyběly ani jitrničky. Nakonec děti za zpěvu žertovné písně 
pohřbily basu a zahájily postní dobu. 

V této nelehké době je spousta omezení, a to i ve školce, proto se paní učitelky snaží, 
aby se dětí dotkla co nejméně. Tak si děti užily nejen masopust, ale vydaly se také na cestu 

Marek Ošmera s maminkou. 
Foto: Silvie Kotačková

Masopust v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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do vesmíru vlastnoručně vyrobenou 
raketou, do pravěku na lov mamuta,  
z hlíny si vyrobily pravěké misky 
nebo do ní zkusily zanechat stopu 
trilobita, sledovaly výbuch sopky  
a řinoucí se lávu z kráteru.   

Nejvíce si všichni užívali sněhu. 
Jízdy na pekáčích, stavění sněhuláků, 
pozorování sněhových krystalek lu-
pou, pokusů s ledem a sněhem, malo-
vání barvou do sněhu, nebo vytváření 
krásných ledových obrázků, kte-
rými ozdobily větvičky u vchodu do 

školky. Také tradiční vynášení Morény bude přizpůsobeno tak, aby si ho děti užily a přitom 
se dodržela veškerá opatření. A pokud tohle složité období potrvá až do léta, děti nepřijdou 
ani o svůj výlet. Paní učitelky ho připraví a bude fajn, i když možná zase jen „jako“.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

„STOP, STOP, STOPUJEM, STOPOVÁNÍ MILUJEM!“ 

Tak přesně v tomhle duchu jsme 
s dětmi strávili jedno úterní dopole-
dne v přírodní učebně místní základní 
školy. Ekocentrum Chaloupky Velké 
Meziříčí a Baliny připravilo pro děti 
vzdělávací program s názvem Zimní 
stopovaná. Děti se během chvilky 
proměnily ve stopaře zvířat a vyra-
zily, hezky pěkně popořádku, po zví-
řecích stopách. Nahlas přemýšlely, 
čí jen to stopa může být. Své úvahy 
si na  konci stopované vždy ověřily. 
Jak? Na vlastní oči, moment pře-
kvapení vyšel! Za smrčkem na děti 
vykoukla liška, na konci druhé ces-
tičky ze stop  našly krmelec a růžky 
malého srnečka, u jezírka pak vydru, 
pod stromy přebírala oříšky veverka  
a o něco dál se ve křoví naparoval ba-
revný bažant.  

Masopust v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ

 „Zimní stopovaná“.  |  Foto: Archiv MŠ
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U každého vystopovaného zvířete děti plnily různé úkoly - prolézaly liščí norou,  
tancovaly nad myším pelíškem, aby vyplašily myši pro lišku, sháněly krmení pro srnečka,  
malé vydře pomáhaly lovit ryby, bažantovi pak vyhrabávaly ze sněhu kukuřici a veverce 
sbíraly oříšky a šišky. 

Děti byly nadšené, všechny úkoly plnily s velkým nasazením, snažily se zvířátkům  
v té, letos krásné ladovské zimě, co nejvíc pomoci při hledání potravy. A ta jejich radost 
při hlazení lišky, vydry, veverušky nebo bažanta, ta se ani nedá popsat. No řekněte sami,  
komu z nás se v přírodě podaří pohladit tato plachá zvířata?

Na závěr dostaly od lektorů velikou pochvalu, několik pracovních listů a malou slad-
kost v podobě sušeného jablka, na kterém si potom ve školce pochutnaly.  Mňam, to bylo 
sladké. Pro některé děti to bylo něco, co ještě nikdy dříve nejedly.

Děkujeme Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí a Baliny za připravený program  
a ZŠ Velká Bíteš za možnost využití přírodní učebny. Těšíme se na další společnou akci. 

Naďa Burianová, učitelka MŠ U Stadionu

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši, t.j. Mateřské 
školy U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice), na školní 
rok 2021/2022 se koná ve středu 12. května 2021 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní informace pro rodiče budou zveřejněny na webu obou škol od poloviny mě-
síce dubna
 - www.msbites.cz  MŠ U Stadionu
 - www.skolkabites.cz. MŠ Masarykovo náměstí, Lánice 
a dále pak v květnovém Zpravodaji města a Exitu 162.

V letošním školním roce opět připravujeme pro zjednodušení a urychlení celého procesu 
Zápisu tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí 
domova vyplnit elektronickou žádost. 

Informace k tomuto systému budou rovněž zveřejněny na webu obou škol. 

 Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Předávání pololetního vysvědčení
Žákům prvního i druhého ročníku bylo ve čtvrtek 28. ledna 2021 předáno standard-

ním způsobem jejich pololetní vysvědčení. Velká událost to byla hlavně pro prvňáčky,  
kteří dostali svoje úplně první vysvědčení.  
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Vzhledem ke koronavirové epidemii byly ostatním žákům, kteří byli vzděláváni dis-
tančním způsobem, a jejich zákonným zástupcům předány informace o hodnocení žáka 
distančním způsobem. Vlastní předání výpisu vysvědčení se odložilo na dobu prezenční 
docházky. 

V pátek pak čekaly za odměnu na žáky pololetní prázdniny a na ně navázaly prázd-
niny jarní.

Soutěž v kreativitě

První brněnská strojírna ve Velké Bíteši, známá svou leteckou výrobou, slaví v letoš-
ním roce 70. narozeniny. Při této příležitosti vyhlásila soutěž pro žáky základních škol. 
Zadáním soutěže bylo zpracovat libovolnou kreativní technikou 3D logo První brněnské 
strojírny ve Velké Bíteši a nahrát krátké video s přáním do dalších let. Soutěže se mohly 
účastnit týmy všech ročníků základních škol. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo 11. února 
2021. Na prvním místě se umístila třída 1.A, druhé místo získala 4.A, třetí místo 2.D  
a čtvrté místo 2.C. Soutěžní týmy, které se umístily na prvních třech místech, získaly štěd-
rou finanční odměnu.

Zapojení do výtvarných soutěží
 Žáci naší školy se zapojili do výtvarné a literární soutěže vyhlášené Sdružením hasičů 

Čech, Moravy a Slezska „Požární ochrana očima dětí“. Této soutěže se žáci naší školy 
účastní pravidelně. Letošní ročník soutěže byl obsahově zaměřený na „Dopravní nehody 
na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče“. Děti se za pomoci pedagogů za-
mýšlely nad problematikou zásahu hasičů, policie a zdravotní záchranné služby v takové 
situaci a byly poučeny o zásadách bezpečného projetí železničním přejezdem.

Třída 1.A a vítězné logo PBS.  |  Foto: Irena Nováková
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Děti také připravovaly své kresby, malby či grafiky do XXI. ročníku celostátní 
výtvarné dětské soutěže „Příroda kolem nás“ pro Správu Národního parku Podyjí. 
Posláním soutěže je zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí,  
které získaly na svých toulkách přírodou, a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj 
jejich ekologického cítění a vnímání. Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a pro-
budit v nich zájem o naši přírodu. Vybraná díla v několika kategoriích budou zveřej-
něna na webu Správy Národního parku Podyjí a následně vystavena v návštěvnickém 
středisku v Čížově.

Pomáháme ptáčkům v zimě
Žáci prvních a druhých ročníků se letošní zimu rozhodli začít přikrmovat venkovní ptac-

tvo, které pod sněhem hledá těžce dostupnou potravu. Radost opeřencům udělali výrobou 
lojových koulí plných semínek, kterou každý žák pro ptáčky vlastnoručně zhotovil. Děti 
se při práci dozvěděly o různých druzích ptactva, kterým lze u nás v zimě pomáhat při-
krmováním. Na jaře se nám naši opeření kamarádi odvděčí krásným zpěvem a sbíráním 
škodlivého hmyzu.

Devátý ročník
Jako každý rok i letos čeká deváté ročníky důležité rozhodnutí, na jakou střední školu 

podat přihlášku. Toto rozhodnutí jim usnadňují i online Dny otevřených dveří. Na konci 
ledna deváťáci dostali společně s vysvědčením i přihlášky, které musí odevzdat nejpozději 
k 1. 3. 2021. V dubnu pak na celou řadu z nich čekají přijímací zkoušky.

Budeme doufat a držet jim všichni palce, aby v této těžké době dopadli v přijímacím 
řízení co nejlépe.

Hudcová Eva a Simonová Zdeňka za pedagogický kolektiv

Prezenční výuka 1. třídy.  |  Foto: Irena Nováková
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POLOLETNÍ PŘEZKUŠOVÁNÍ ŽÁKŮ  
V KOMUNITNÍ ŠKOLE LÍPA

V komunitní škole Lípa, která sídlí 
v Chobůtkách ve Velké Bíteši, pro-
běhlo dne 19. ledna  2020 již třetí 
přezkušování žáků. Děti z Lípy jsou 
zapsané na individuálním vzdělávání  
a převážná většina v Základní škole 
Olší u Tišnova. Ve škole tak na 
přezkoušení přivítali paní třídní uči-
telku z Olší Miroslavu Schildovou 
a paní Martu Bačovskou z Asociace 
domácího vzdělávání. Obě zkoušející 
byly z výkonů dětí z Lípy nadšené  
a chválily kromě pokroků dětí i pro-

pojenost prezentovaných projektů do praktického využití. Děti se vždy na přezkoušení 
nepokrytě těší, neboť v tento den se mohou pochlubit a představit svá portfolia i další práce 
za celé pololetí. Přezkoušení je ukončeno navrhnutím známek pro vysvědčení, ke kterému 
je přiloženo i slovní hodnocení od jejich učitelky Táni Filipové, shrnující každodenní práci  
a pokroky nejen ve faktických znalostech, ale i v sociálních dovednostech dětí. Toto osobní 
slovní hodnocení dává reflexi dítěti i celé rodině za uplynulé pololetí a má vzhledem  
k obsáhlosti větší vypovídací hodnotu než pouhá známka. 

Marcela Brožová 

ZALOŽENÍ SPOLKU ŠKOLA DO ŽIVOTA, z. s. 

Cílem spolku je poskytování účinné po-
moci a podpory organizaci, která se zabývá 
vzděláváním dětí se specifickými vzděláva-
cími potřebami – dětí s autismem, s men-

tálním postižením, s kombinovanými či vzácnými vadami. Zaměřili jsme se na aktivní 
podporu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 

Rádi bychom svým snažením napomohli k rekonstrukci školy a díky dílčím pro-
jektům a aktivitám vytvořili lepší podmínky pro vzdělávání dětí, které již na startu 
života neměly tolik štěstí a celoživotně se budou potýkat se svým znevýhodněním.

Logo našeho spolku je modré, chceme tak dát najevo sympatie k lidem s autismem. 
Je ztvárněno formou srdce, symbolizující sílu rodičů – srdce pro děti.

Podporované aktivity spolku naleznete vždy na naší webové stránce www.skoladozi-
vota.cz v záložce Projekty. Webové stránky budou zprovozněny v březnu 2021. Pro re-
alizaci našich projektů byl zřízen transparentní bankovní účet, zveřejněný na webu 

Pololetní přezkušování žáků.  |  Foto: Archiv školy
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spolku. Finanční prostředky se tak 
dostanou přímo tam, kam mají –  
k podpoře dětí s handicapem.

Škola do života, z. s. je samo-
správným a dobrovolným svazkem 
fyzických osob ve smyslu 214 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zá-
koník) ve znění pozdějších předpisů, 
který zastupuje zájmy a cíle jeho členů. 

Spolek je nezávislý na vedení ji-
ných subjektů. Má charakter ne-
ziskové organizace. Není zřízen za 
účelem podnikání, dosahování a roz-
dělování zisku.

Členy a zakladateli spolku jsou rodiče a přátelé osob se znevýhodněním a fyzické 
či právní osoby, které se pro členství ve spolku dobrovolně rozhodly. V právních vztazích 
vystupuje spolek jako právnická osoba pod svým jménem. Spolek byl zapsán 12. 1. 2021 
u Krajského soudu v Brně.

Blanka Gaizurová, ředitelka školy

PRŮBĚŽNÁ MODERNIZACE UČEBEN NA SOŠ JANA TIRAYE 
VELKÁ BÍTEŠ

Střední odborná škola Jana Ti-
raye Velká Bíteš, příspěvková 
organizace, průběžně investuje fi-
nanční prostředky do modernizace 
učeben. S ohledem na pandemii 
koronaviru, která s sebou přinesla 
distanční výuku a s ní spjaté vyšší 
požadavky na technické vybavení 
škol, se tento postup jeví jako 
velmi prozíravý.

Každodenně jsou využívána 
sluchátka s mikrofony a webové 
kamery. Standardní vybavení uče- 
ben tvoří počítač s připojením  
k in-ternetu. Je opatřen vizualizé-
rem (slouží pro promítání studijních materiálů v papírové podobě na obrazovku, respektive 
na plátno v dané třídě) a je připojen k projektoru, který umožňuje nejen promítání učiva, 
ale i zápis na tabuli. 

Fotokoláž školy.  |  Foto: Ondřej Kovář

Modernizace učeben.  |  Foto: Jiří Ulman
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Co se týče tabulí, všechny jsou popisovací - na fixy, což má několik výhod. V první řadě 
má povrch těchto tabulí bílou barvu (ta zaručuje nejlepší možnou viditelnost fixů i promí-
taných záznamů), je vysoce odolný a při řádném používání a ošetřování vydrží velmi dlou-
hou dobu. Ve srovnání s klasickými tabulemi na křídu je zmíněný povrch lépe využitelný 
jako promítací plocha v kombinaci s projektorem. Jedním z neopomenutelných benefitů je 
také zdravější prostředí a vyšší čistota ve třídách.

Dalším významným rozhodnutím bylo nedávné pořízení 3D tiskárny do učebny CNC 
obrábění. Tiskárna je využívána žáky školy v rámci odborného výcviku a sehrála svou 
důležitou roli v počátcích epidemie koronaviru, kdy na ní byly vyráběny protektivní štíty.

Je možné konstatovat, že SOŠ Jana Tiraye nabízí žákům a pedagogům v rámci teoretické 
i praktické výuky nadstandardní technické vybavení a modernizace bude pokračovat také 
v budoucnu.

Vedení školy

KULTURA

BÍTEŠSKÉ TRHY POKRAČUJÍ

Lenka Povodová a Informační centrum a Klub kultury pro občany Velké Bíteše při-
pravily Bítešské trhy i v letošním roce. Trhy se uskuteční ve středové části Masarykova 
náměstí jednou za měsíc, a to vždy v úterý: 16. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 
20. července, 17. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu a 14. prosince.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Bítešské trhy na Masarykově náměstí.  |  Foto: Silvie Kotačková
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SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše.  
Napište nám na emailovou adresu program@
bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správ-
nou odpověď na otázku, kde se místo zobrazené 
na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí je  
15. 4. Vylosujeme a odměníme dva z vás se správ-
nou odpovědí, kterou se dozvíte v následujícím 
čísle Zpravodaje města Velké Bíteše.

Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází místo zobrazené na fotografii?

Ve dvojčísle Zpravodaje leden/únor byla zveřej-
něna soutěžní otázka, kde se nachází socha vyob-
razená na fotografii. Správná odpověď je socha 
Karla staršího ze Žerotína na nádvoří domu č. 5  
na Masarykově náměstí.  

Členové redakce Zpravodaje dne 16. února vy-
losovali ze správných odpovědí dva výherce, kterými se stali Petr Pražák a František 
Duda. Výhercům, kterým byla předána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

HISTORIE
 

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 40:

Roku 1586 Tomáš Lukášů prodal dům s polnostmi za cenu 115 zlatých. Bylo to  
i s průjezdem, který dříve odkoupil od sousedního domu Václava Rosy (čp. 41) 
za dva zlaté a měřici žita. Tento průjezd byl ale v roce 1595 na poručení vrchnos-
tenského úředníka puštěn zpátky k čp. 41 za půldruhého zlatého. Kupující Jiřík 
Hyjátko zavdal 16 zlatých a po ročních vejruncích čtyř zlatých mělo být vypláceno 
nejprve obci 72 zlatých, které městský úřad předtím skoupil od Tomáše Lukášů. Zbý-
vající částka náležející témuž Tomáši Lukášů byla dodatečně zvýšena na 31 zlatých 
na základě zápisu „v malejch knihách červených podle skoupení peněz“ a tuto pohle-
dávku Hyjátko skoupil v roce 1589 za hotových devět zlatých. Později roku 1622 za-

Poznáte známé místo?  |  Foto: Silvie Kotačková
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koupil dům s polnostmi již po Matěji Hyjátkovi v ceně 130 moravských zlatých Jan 
Dvořák „z Brandejsa“ (snad z rovněž žerotínského východočeského Brandýsa nad 
Orlicí). Připrodána mu byla postel, truhla, žebřík a zaseté žito měl sklidit společně 
s prodávající vdovou Maruší Hyjátkovou. Po závdavku 10 zlatých měly vejrunky ve 
výši stále čtyř zlatých být vypláceny zmíněné vdově a jejím dětem Anně, Martinovi 
a Zuzaně. Dvořák však v pohnutých válečných dobách vejrunky neplatil, načež byl 
dům roku 1629 připsán na poručení vrchnostenského úředníka v ceně 120 morav-
ských zlatých novému manželi vdovy Maruše Hyjátkové Jiříku Balšínkovi. Tomu 
tak nastala povinnost vyplácet po vejruncích svého nevlastního zetě, totiž Anina 
manžela Marka Krokočínského a následně Martina Hyjátka, kterému náležel podíl  
i po jeho sestře Zuzaně. 

Již roku 1633 zakoupil od Balšínka dům v téže ceně s připrodáním čtyř mír žita  
a míry ovsa Jeremiáš Sobotka, který zavdal tři zlaté a ve stejné výši měl platit i vej-
runky. Později roku 1668 zakoupil dům v ceně 70 moravských zlatých Matěj Šnejdar 
„ze vsi Strak království českého“ (patrně Straky ve středních Čechách na Nymbur-
sku). Bylo to bez závdavku a městský úřad snížil s povolením hlavních dědiců vej-
runky na roční jeden zlatý, že „prohlídajíce na velikou spoustku kruntu toho i aby 
dobrým hospodářem byl a krunt zlepšoval“. Dědici byli ještě stále Martin Hyjátko, 
který slevil ze 65 zlatých na 40 zlatých, dále dcera po Marku Krokočínském Magda-
lena, která po slevení pěti zlatých měla pobírat ještě 10 zlatých, a Matouš po Jiříku 
Balšínkovi s pohledávkou 20 zlatých. V té době, podle lánského rejstříku z roku 1674, 
k domu náležela jedna role (6,5 měřic) a Šnejdar k tomu obhospodařoval obecní tři role  

Dům čp. 40 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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(3,5 měřic). Roku 1693 Matěj Šnejdar postoupil dům svému synovi Josefu Šnejda-
rovi. Patrně v roce 1735 se novým hospodářem stal manžel Šnejdarovy dcery Veroniky 
rolník Augustýn Kukla, zatím ale bez právního zápisu, což bylo napraveno až roku 
1753. Podle tereziánského katastru z roku 1749 k domu náležely dvě role (6,5 měřic, 
v tratích: V Tálu, Křivánčí) a u domu zahrada (1 měřice, označená snad omylem jako 
pastvina či jen občas obhospodařované pole). V únoru 1776 již vdova Anna Kuklová 
„před počestný ouřad předstoupila, poslušně přednášejíc, kterak ona v sešlém věku 
svém vidouc tento svůj dům již sešlý a správy nanejvejš potřebný, na žádost mládence 
Antonína Malýho z Budišova svolila, by on dceru její Barboru dle řádu církevního 
pojati mohl, kterémužto ona grunt tento v Lánicích sub numero 18. vedle vdovy Valašky  
z jedné a Martina Kubkovskýho z druhé strany ležící, i s rolimi k němu patřícími,  
jakož i se vším nářadím a příslušenstvím k svobodnému vládnutí a užívání mocí to-
hoto zápisu zadává a postupuje“. Tehdy obci ještě stále náleželo na domě 70 zlatých,  
které rolník Malý během čtyř let splatil. Antonín Malý pak roku 1782 postoupil dům 
zřejmě svému zeti též rolníku Melicharu Strakovi. 

Straka prodal dům roku 1788 za 350 rýnských zlatých (tj. 300 moravských zla-
tých) hotově ševci Jakubu Fialovi. Ponechal si jen železný kotel a vymínil si do 
konce roku „půl tej při gruntě travní zahrady k užívání“ a na následující rok ještě 
čtvrt té zahrady; naopak Fialovi zanechal čtyři nové trámy a okolo 300 nepálených 
cihel „truplů“. Posléze roku 1793 Fiala směnil se soustružníkem Antonínem Ficem 
tento dům za dům dnešní čp. 161 v Kozí ulici, přičemž Fic doplatil Fialovi 200 rýn-
ských zlatých. Ani on si ale neponechal dům dlouho, již roku 1796 smluvil prodej 
domu s přilehlou zahradou. Kupující Jan Matěja z Dobré Vody na křižanovském 
panství měl na cenu 600 rýnských zlatých hned vyplatit 340 zlatých a zbytek měl 
doplatit během roku. 

Z transakce však sešlo, načež Fic prodal 21. prosince 1798 dům Matěji Jelínkovi 
z Čikova. Na cenu 640 rýnských zlatých kupující vyplatil hned 80 zlatých, zby-
tek měl složit do konce června 1799. Matěj Jelínek patrně nekoupil dům pro sebe,  
ale pro svého teprve asi třináctiletého syna Jana. Rolník Jan Jelínek se oženil před 
rokem 1812, kdy se mu narodil první (stejnojmenný) syn, s Rozálií, dcerou čikov-
ského pololáníka Josefa Klíčníka. Dům postoupil roku 1842 svému synovi Tomáši  
a Anně (roz. Porupkové z čp. 188 ve Zmoli) Jelínkovým. Od roku 1883 vlastnila 
dům sama Anna Jelínková, která jej roku 1889 postoupila stolaři Janu a Anně Jelín-
kovým. Roku 1938 byl dům zapsán zřejmě sourozencům Janu Jelínkovi a Ludmile 
Jelínkové. V držení Jelínkovy rodiny je dům dosud celých 222 let.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 9, 21;  
kn. č. 11788, fol. 59, kn. č. 11789, fol. 61, 119, kn. č. 11794, fol. 18, kn. č. 11893, fol. 91–94. Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 18.

Jan Zduba
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SPORT

CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRNO – VELKÁ BÍTEŠ – BRNO

V loňském roce byl 44. ročník závodu Českého poháru v silniční cyklistice na trase 
Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušen. V letošním 
roce se cyklistický závod uskuteční v neděli 28. března i za cenu omezení, které budou ze 
strany odpovědných orgánů stanoveny.

Z důvodu očekávaných podmínek pro uspořádání cyklistického závodu v době 
pandemie koronaviru Covid 19 jsme se rozhodli pro letošní rok změnit místo startu  
a cíle a upravit trasu závodu. Start i cíl závodu se bude konat na brněnském velodromu  
TJ Favorit Brno bez diváků, pouze za přítomnosti předem určených osob – závodníci  
+ doprovod a pořadatelé. Trasa závodu bude zkrácena vynecháním závěrečných okruhů 
severozápadně od Velké Bíteše (Velká Bíteš – Vlkov – Osová Bítýška – Křeptovský dvůr 
a po silnici č. 602 zpět do Velké Bíteše). Velkou Bíteší bude peloton závodníků pouze 
3x projíždět při velkých okruzích: Říčany – Rosice – Zastávka – Zbraslav – Ludvíkov – 
Košíkov – Velká Bíteš – Domašov – Říčky – Říčany. 

Josef Vaishar, za kolektiv organizátorů TJ Favorit Brno 

OSTATNÍ

UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ 2021

Milé Bítešačky, milí Bítešáci,
ráda bych Vás informovala o akci „Ukliďme Velkou Bíteš 2021“. Bohužel z dů-
vodu covidové situace byl loňský ročník zrušen, a i když letošní ročník je napláno-
ván na sobotu 27. 3. 2021, je již nyní jasné, že se nebude konat v takové podobě 
jako v roce 2019. 

Snažím se najít řešení pro ty, kteří chtějí a mají zájem účastnit se úklidu našeho 
města a okolí.

Vytvoříme seznam úklidových tras. Zájemci se budou moci přihlásit a napsat, 
kterou trasu nebo její část a do kdy uklidí. Jde především o to, abychom se neshlu-
kovali, ale zároveň abychom uklidili.

Každý sám, popř. s rodinou, dětmi, pejsky může pokaždé, když půjde na pro-
cházku (jelikož se stejně nic jiného nedá dělat), vzít rukavice, igelitový pytel  
a odpadky posbírat. 
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Případní zájemci o úklid, napište mi do emailu jméno a příjmení, telefon a trasu, kterou 
byste chtěli uklidit, a datum, do kdy zvládnete úklid provést: mracek@email.cz. Pokud 
by si vámi zvolenou trasu už vybral někdo jiný, pošlu vám seznam dalších tras, na které 
se zatím nikdo nepřihlásil. Až budete mít uklizeno, můžete mi poslat fotografie před a po,  
nebo nafotit stanoviště pytlů s odpadky. Požádám o odvoz Technické služby.

Jsem schopna vám poskytnout igelitové pytle, popř. je po dohodě někde zanechat. 
Bohužel nějaké uvítání, popř. pohoštění či diplom nebo odměnu, nebude možné zorga-
nizovat. Největší odměnou pro nás letos bude UKLIZENÁ BÍTEŠ. 

Magda Holíková za akci Ukliďme Velkou Bíteš   

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ČESKÉ POŠTY VE VELKÉ BÍTEŠI

Česká pošta na Masarykově náměstí 81 ve Velké Bíteši oznamuje novou otevírací dobu 
platnou od 1. března 2021 takto: 

Pondělí: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
Úterý: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Středa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Pátek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Sobota: 8.00 – 10.00 hodin

Česká pošta Velká Bíteš

OBSLUHA HOTOVOSTI V POBOČCE ČESKÁ SPOŘITELNA 
VELKÁ BÍTEŠ

Vážení klienti,
pobočka Velká Bíteš na Masarykově náměstí 7 bude od 1. dubna 2021 v provozu bez 
pokladny. Vybírat a vkládat hotovost u nás budete moci i dál – v pobočkovém banko-
matu dostupném 24 hodin denně. Instalaci bankomatu pro vklad hotovosti připravujeme. 
Budete-li potřebovat pomoc při jeho obsluze, naši bankéři vám ochotně poradí.

Pokud je pro vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i vý-
běry peněz i veškeré operace se vkladní knížkou vyřídíte v naší pobočce Velké Meziříčí,  
Náměstí 22/24.

Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Velká Bíteš zachováme 
beze změny a v nezměněné otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových 
stránkách České spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Česká spořitelna
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Letošní Tříkrálovou sbírku podpořila především ochota druhých pomáhat  
v nelehkých dnech.

Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem v tradič-
ních časech, a to v neděli 24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný 
výsledek, byly potřeba ještě tři týdny navíc, kdy docházelo ke sčítání statických 
kasiček umístěných v obcích žďárského okresu. 

Celkem bylo rozdáno 320 kasiček. V nich po rozpečetění nalezli organizátoři 
sbírky a představitelé jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264 Kč. Online koleda 
na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla služ-
bám žďárské Charity 537 708 Kč (stav k 15. 2.). Přestože letošní výtěžek zazna-
menal oproti letům předchozím pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem 
k omezením, ke kterým došlo v reakci na dodržování vládou vydaných nařízení  
a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit zdraví jak koledníků, 
tak i dárců. 

„Začátkem ledna bylo rozhodnuto, že se kontaktní koleda v ulicích obcí neusku-
teční. Celá sbírka se tak během několika dní musela zrealizovat v třetí připravované 
variantě, která tuto kampaň umožňovala pouze se statickými kasičkami bez tradičních 
zvyků. Přesunuta byla současně i do online prostoru,“ upřesňuje Mgr. Michaela Ku-
chtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem tříkrálových 
asistentů a všech podporovatelů z celého okresu, kteří dobrovolně pomáhají při rea-
lizaci největší sbírkové kampaně v České republice, bylo počátkem měsíce ledna co 
nejrychleji vyjednat umístění tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech 
v obcích žďárského okresu. To se během několika dní úspěšně podařilo. 

„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem viděla obrovskou 
vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době celosvětové pandemie. Někteří z našich asi-
stentů prožívali velmi smutné období, i přesto své poslání vykonali a podpořili naše 
služby skutky, které nám pomohou jít dále. Někdy jsem ztrácela i slova, protože jsem 
si uvědomila, jak v některých lidech je tato královská tradice hluboce zakořeněná. 
Osobně to beru jako závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou koordi-
nátorkou. Oni jsou totiž jedineční,“ doplňuje Michaela Kuchtová.

Kde pomůže výtěžek letošního ročníku?
Do roku 2021 vstoupily mnohé neziskové organizace, poskytující sociální, zdravotní, 

prorodinné služby, služby prevence a další, s obavami, jak se budou nastávající měsíce vy-
víjet. Bohužel už nyní jsou známy první informace o výsledcích dotačních řízení části do-
nátorů, které ukazují, že jimi poskytnuté finanční prostředky jsou nedostatečné a mnohdy 
na nižší úrovni než v minulém roce. Je tedy velmi pravděpodobné, že finance získané  
z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, 
kteří je potřebují a bez nichž se neobejdou.
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Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou - „Ráda bych poděkovala 
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní mimořádnou Tříkrálovou sbírku. Ať už 
se jedná o naše dobrovolné spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednotlivých městech 
a obcích, kteří nám pomáhali s umisťováním tříkrálových pokladniček na veřejná místa, 
s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky, a kteří pružně a dle možností reagovali na na-
stalou situaci. Velké díky patří starostům obcí a kněžím, kteří s námi také velmi vstřícně 
spolupracovali. Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky ve svých provozovnách. 
Díky všem dárcům, kteří to měli letos náročnější, protože si nás museli sami najít a svůj 
příspěvek donést na určené místo či darovat prostřednictvím on-line koledy. Zároveň děkuji 
také všem, kteří se zapojili do naší tříkrálové benefice na sociálních sítích. V neposlední 
řadě patří moje velké poděkování i mým kolegyním, koordinátorce Tříkrálové sbírky Mi-
chaele Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, pro které byla letošní Tříkrálová 
sbírka též náročnější než ty předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje závěrem ředitelka žďár-
ské Charity, Ing. Jana Zelená.

Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do  
30. 4. 2021, a to přes webovou stránku www.trikralovasbirka.cz Nutné je zde uvést ná-
zev Charity či obce nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu. Děkujeme!

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou: 
Mgr. Michaela Kuchtová, tel. č.: 777 755 444, e-mail: michaela.kuchtova@zdar.charita.cz  

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, 
www.zdar.charita.cz

fb: @ochzr 

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Termín sčítání lidu 2021 je tu. Data bude možné vyplnit od 27. března do 9. dubna 
2021 na webových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) https://www.czso.cz/csu/
scitani2021.

Rozhodný den ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 je z 26. 3. na 27. 3. 2021. Doporuču-
jeme se sčítat online. Je to výhodnější vzhledem  k epidemiologické situaci. Stránky budou 
přístupné ke sčítání 27. 3. 2021 o půlnoci. Ten, kdo nemá možnost se sečíst tímto způso-
bem, tak jej navštíví sčítací komisař od 14. dubna do 26. dubna 2021. Do schránky přijde 
upozornění, který den sčítací komisař přijde a předá sčítací formuláře a obálku. Kvůli 
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současné situaci neproběhne sběr formulářů. Lidé je mohou přinést na Českou poštu nebo 
vložit do poštovní schránky, kterou vybírá doručovatel. Pokud nezastihne sčítací komisař 
nikoho doma (jsou učiněny 2 pokusy), musí si přijít občan pro sčítací formulář na přepážku 
České pošty. Ze zákona je každý povinný se sečíst. Za nevyplnění formuláře nebo jeho 
záměrně chybné vyplnění hrozí pokuta.

Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, 
druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, 
mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodo-
vod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi 
nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Výsledky sčítání budou známy na přelomu r. 2021 a 2022. Při posledním sčítání v roce 2011 
lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tento rok to bude o dvě desítky údajů méně ve dvou listech. 

Poprvé proběhlo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od 
vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět. 

Redakce

PATNÁCTIMILIONTÝ

Ve dnech 27. března až 9. dubna 2021 proběhne sčítání lidu České republiky, které bude 
provádět Český statistický úřad. Ten se zabývá také pravidelnou evidencí nově narozených 
a informuje veřejnost o dosažení významných jubilejních hodnot počtu obyvatel. A to je 
pro mě podnětem, abych při této příležitosti uveřejnil zajímavý životní příběh člověka, 
který má sice nyní trvalé bydliště v Kuřimském Jestřabí, ale většinu života prožil s rodinou 
u nás ve Velké Bíteši, kde nyní úspěšně podniká.

Jmenuje se Jaroslav Němec
a je spolumajitelem firmy

ZÁMEČNICTVÍ NĚMEC, s.r.o., 
K Mlýnům 284, Velká Bíteš.

Narodil se v pondělí 28. března 1977, tedy v den,  
kdy počet obyvatel Československé socialistické republiky 
dosáhl patnácti milionů. Na pokyn ústředního statistického 
úřadu, zveřejnily toto datum všechny dobové sdělovací pro-
středky. Je pochopitelné, že nebylo možné stanovit pořadí 
úplně přesně až na jedince, to nesvede ani ta nejmodernější 
statistika. Proto všechny děti narozené ten den v určitém 
časovém rozmezí mohou používat čestný titul „patnáctimi-
liontý“, ale my jsme přesvědčeni o tom, že tím přesně pat-
náctimiliontým byl právě „náš“ Jaroslav Němec. 

Jaroslav Němec a jeho koníček.  
Foto: Soukromý archiv
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Pěkně od začátku,
jak o tom vypráví sám jubilant:
„… Máma ještě studovala, když mě měla v bříšku. Narodil jsem se před její maturitou,  
a tak na maturitním tablu na Střední průmyslové škole strojnické v Brně, Sokolská 1 byla 
moje fotka a bylo tam napsáno 14 999 999 + Jaroslav je 15 000 000. Takže hned od na-
rození jsem přičichnul ke strojařině, a to mě už provází po celý život, hlavně díky mému 
tátovi, který mě k tomuto řemeslu vedl hned od malička…“ 
Jaroslav se narodil v Brně, ve Fakultní nemocnici na Obilném trhu. 

Ústřední výbor pro občanské záležitosti poslal jubilantovi věnování na krásném grafic-
kém listu s ražbou, od předsedy Obvodního národního výboru v Brně II, obdržel pamětní 
bronzovou medaili, Česká státní spořitelna věnovala vkladní knížku, na kterou vložila 
Rada ONV ve Žďáru nad Sázavou částku 500,- Kčs, PBS Velká Bíteš 300,- Kčs a spo-
řitelna přidala 100,- Kčs. Česká pojišťovna s ním uzavřela pojistku pro první rok života. 

Požádal jsem jubilanta o několik informací:

Nejdříve o rodičích  
Oba rodiče byli zaměstnáni v PBS ve Velké Bíteši. Mamka Růžena, rozená Radová  

z Níhova, pracovala do roku 1996 v konstrukci letecké výroby a táta, též Jaroslav z Kuřim-
ského Jestřabí pracoval do roku 1993 jako zámečník – svařeč v divizi turbín. V roce 1996 
přešla mamka do naší firmy jako účetní a postupně předává své dlouholeté zkušenosti mé 
manželce, která je jednatelkou a spolumajitelkou naší společnosti. Po Vánocích roku 2019 
nás táta po delší nemoci bohužel opustil.

  
Kdy jsi se dověděl o své výjimečnosti?

Věděl jsem to už od malička a při 
každé oslavě mých narozenin jsme si  
o tom povídali s rodinou. Jinak se s tím 
táta také pochlubil na oslavě mých 40. 
narozenin s kamarády „Na Kopačce“, 
na fotbalovém stadionu. 

Něco o mamce, jak ona to prožívala?
V den, kdy jsem se narodil jela 

mamka vlakem do školy, aby si uza-
vřela poslední známky před maturi-
tou, ale místo toho se dostala do po-
rodnice… 

V noci se potom z rádia dozvěděla, že jsem se narodil v den, kdy naše republika dosáhla 
15-ti milionů obyvatel, a děti, které se narodily mezi 16.00 až 18.00 hodinou budou pat-
náctimilonovými občánky. 

Jeden z mnoha výrobků firmy.  |  Foto: Firemní archiv
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Druhý den ráno přijela do porodnice Česká televize Brno s předsedou KNV Miloslavem 
Němcem, který nám k této významné události poblahopřál a předal nějakou pozornost.  

… a taťka?
Taťka - kdo jej dobře znal, tak ví, že samozřejmě tuto událost řádně oslavil, ale mimo 

jiné mě musel hlídat, neboť mamka musela občas odjet do školy kvůli maturitě.

Jak se potom odvíjel Tvůj život?
Vyučil jsem se na SOU Jana Tiraye ve Velké Bíteši strojním zámečníkem (po tátovi). 

Poté jsem v roce 1995 využil možnost dodělat si nástavbové studium ukončené maturitou 
- obor podnikání a ekonomika ve strojírenství. Během studia jsem již aktivně pracoval 
brigádnicky v dílně u táty, který byl tehdy OSVČ. V roce 1998 jsem byl krátce na vojně  
a poté jsem se již stal jeho zaměstnancem. 

V roce 2004 jsme společně založili firmu Zámečnictví Němec, s.r.o. jako rovnocenní 
partneři. Jsem podruhé šťastně ženatý a mám 3 skvělé děti. Ve volném čase (a že je ho 
málo) se rád věnuji rybaření na Vranovské přehradě a v minulosti i výletům po Evropě za 
rybářskými zážitky. 

V roce 2019 jsem se odstěhoval z Velké Bíteše do Kuřimského Jestřabí, k čemuž mě 
vedlo hlavně zhoršení životního prostředí v mém bydlišti, v ulici Ke Mlýnům.

Jak se daří firmě?
Naše firma se zabývá svářeč-

skými pracemi, zejména zpra-
cováním plechů a malosériovou 
i zakázkovou výrobou strojních 
částí. Dlouhodobě spolupracu-
jeme s firmami z oblasti potravi-
nářského, strojírenského, vodo- 
hospodářského i zbrojního prů-
myslu, a díky tomu se lze s na-
šimi výrobky setkat téměř po 
celém světě, až se sám někdy 
divím, kam až je naši zákazníci 
dodávájí. Dlouhodobě podporu-
jeme také místní rybářský spolek, 
fotbalisty a oddíl juda.

Poslední roky se snažím jít 
cestou nových a moderních 
technologií a být konkurence- 
schopný, což věřím, že má 
smysl a budoucnost, ale není to Předání nové technologie řezání laserem.  |  Foto: Firemní archiv
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jednoduché. Bez toho, kam mě táta od malička vedl, i když jsme to mezi sebou často 
neměli jednoduché, bych nebyl tam, kde jsem dnes. Takže poměrně velký úspěch naší 
firmy je od základu jeho práce, možná je to také tím, že jsem po něm vytrvalý jít si za 
svým cílem a samozřejmě velkou roli hraje také podpora mé rodiny. To všechno by 
nestačilo, pokud bych se nemohl opřít o kolektiv zručných a spolehlivých spolupra-
covníků, kterým touto cestou velice děkuji. 

Závěrem mi dovol Jaroslave, 
abych jménem Zpravodaje poděkoval Tobě i Tvé rodině za poskytnuté informace, popřál 

Vám klid na práci a tolik potřebné zdraví. Vaše firma, která je příkladem cílevědomé snahy 
celé rodiny, nechť se dál zdárně rozvíjí ke cti jejího zakladatele - Tvého zesnulého táty.

 
Alois Koukola

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021 — VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ  
V DOMÁCNOSTECH

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření  
o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 
2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem to-
hoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situ-
aci obyvatel v celkem 33 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 384 domácnostech, z nichž 
se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šet-
ření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném sta-
tistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá  
a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, 
které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele  
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chrá-
něna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních 
údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých 
šetřených skutečnostech.

Jitka Číhalová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě
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JAK REAGUJEME NA VÝZVY?

Blíží se jaro a stále ještě fungujeme v omezujících podmínkách díky šířící se virové 
nákaze. Těšíme se na zlepšení situace, až se budeme moci scházet s širší rodinou a přáteli, 
koupit boty a oblečení přímo v obchodě a až konečně budeme moci chodit bez roušek  
a respirátorů. Děti školou povinné a především jejich rodiče vyhlížejí konec distanční vý-
uky. Jsme postaveni před nové výzvy a musíme se s nimi vypořádat. „Co tě nezabije,  
to tě posílí“, říká známé přísloví. Některé těžkosti možná mohly přinést do našeho života 
i určité pozitivní věci. Já jsem se třeba naučila péct domácí chléb a ve volném čase jsem 
provedla „generálku“ domácnosti. S manželem jsme objevili možnosti setkávání s přáteli 
přes videokonferenci a další vymoženosti internetu.

List Římanům 8. kapitola, verš 28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu 
působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 

Záleží na postoji, s jakým se k výzvám postavíme. Pokud jsme naštvaní a neustále ne-
spokojení, nedokážeme vytěžit z výzev to pozitivní – možnost něco nového se naučit, 
přehodnotit stávající postoje, změnit zaběhnuté pořádky a nastavit nové, lépe odpovídající 
době a našim možnostem a potřebám. Možná je to příležitost zbavit se zbytečných věcí  
a soustředit se na ty opravdu důležité. Věřím, že to platí nejen o praktických věcech,  
ale i o těch duchovních. 

Žalm  34, verš 9: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se 
utíká k němu.

Zatím nám situace nedovolí se scházet a osobně se sdílet, ale ráda bych vám nabídla 
možnost navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz). Až to bude možné, budeme se 
opět vídat na našich pravidelných setkáních, která se budou konat každou druhou a čtvr-
tou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově ná-
městí č. 5 v 1. patře (na pavlači). 

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje pevné zdraví a požehnaný březen  
Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 71/2020 KONANÉ DNE 14. PROSINCE 2020 
 
2/71/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 70/2020 ze dne 7. 12. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 14. 12. 2020
3/71/20/RM – bere na vědomí zápis z 15. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 15/2020 – 
COVID 19 a zápis z 16. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 16/2020 – COVID 19.
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4/71/20/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z roz-
počtu města na investiční akci „Velká Bíteš- novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace 
ulice U Stadionu“ ve výši 1.512.902,00 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 
2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2020
5/71/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem jako pro-
najímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o vý-
měře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu určitou 6 měsíců. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
6/71/20/RM – rozhoduje prominout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Březka, IČ: 488 99 
593, se sídlem Březka 7, 595 01 Velká Bíteš pachtovné ve výši 0,40 Kč/m2/rok za propachtovaný 
rybník na pozemcích p.č. 74/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 5737 m2 a p.č. 74/2 
zastavěná plocha a nádvoří, hráz vodní nádrže umělé o výměře 257 m2 v k.ú. Březka u Velké 
Bíteše, obec Velká Bíteš za období 2019-2022, po které není možno předmět pachtu využívat  
k intenzivnímu chovu ryb. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2021
7/71/20/RM – rozhoduje 
1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš ke dni 31. 12. 2020.
2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svo-
lením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. 
e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
8/71/20/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci z veřejného grantového řízení Oranžové hřiště pro 
rok 2020, které vyhlásila Nadace ČEZ, a to na celkovou renovaci a rekonstrukci Oranžového hřiště 
v ulici Tyršova ve Velké Bíteši. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2020
9/71/20/RM – rozhoduje poskytnout dřevo místní části Holubí Zhoř na výstavbu pergoly u teniso-
vých kurtů v množství 5 m³ a místní části Jáchymov na laťování střechy KD v množství 3 m³. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2020
10/71/20/RM – bere na vědomí předložený dokument Hřiště a sportoviště Velká Bíteš na území 
města Velká Bíteš i místních částí.
11/71/20/RM – bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP za rok 2020  
v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.
12/71/20/RM –schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2020 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8248/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
13/71/20/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
1. ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. zpracovat materiál o možnosti zpra-
cování dřeva a jeho uskladnění v objektech města nebo smluvních partnerů.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 1. 2021
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2. bere na vědomí zprávu lesního hospodářství, průběžnou zprávu o senior taxi, plán investic  
a finanční analýzu jejich krytí.
14/71/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi 
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 
94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve 
vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném 
za pronájem lesní půdy pro rok 2020 ve výši 1 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých 
lesních pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
15/71/20/RM – doporučuje ZM
a) vzít na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 
4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označe-
ných p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu 
sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ 
- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.573,- Kč/m2, se splatností kupní ceny po kolaudaci 
stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5,000.000,- Kč před podáním 
nabídky kupní ceny 
- se závazkem kupujícího: 
•  akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž 

sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat 
svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seni-
ory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Součástí záměru je výstavba parkovi-
ště o 14 ks parkovacích stáních a zpevněné plochy pro potřeby objektu sociálních služeb na části 
pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup, IČ: 29377340, která byla městem Velká Bíteš doložena 
dne 16. 7. 2020 odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako 
příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby 
výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude jeho 
příslušná část poskytnuta kupujícímu bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich 
dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města. 

•  podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitel-
stva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do  
31. 3. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím,  
že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro se-
niory a DZR Velká Bíteš“. 

•  úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1,300.000,- 
Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy. 

•  zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30. 8. 2022. 
•  zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního 

povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty 
uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc 
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zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní 
moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město opráv-
něno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených 
smluvních pokut smluvní pokutu ve výši 10,000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat slože-
nou kauci ve výši 5,000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím 
z uzavřené kupní smlouvy. 

•  provozování minimálně 80% lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let  
k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30,000.000,- Kč za nedodr-
žení uvedeného závazku. 

•  převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.  
a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného ob-
jektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. 

•  přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních čás-
tech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařaze-
ných do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. 

•  úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká 
Bíteš“ byla doručena 1 nabídka kupní ceny, 

b) projednat doručenou nabídky kupní ceny 
c) rozhodnout úplatně převést části pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš od-
dělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory  
a DZR Velká Bíteš“ se všemi výše uvedenými závazky za cenu 1.600,- Kč/m2 do vlastnictví DS 
Kamenice s.r.o, IČ: 09392581, se sídlem Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha 2, náklady související  
s koupí pozemku hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 72/2020 KONANÉ DNE 21. PROSINCE 2020 

2/72/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 71/2020 ze dne 14. 12. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 21. 12. 2020
3/72/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností GERICO CZ, s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, 
IČ: 06888640 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu kamenné zídky u stávajícího úložiště kon-
tejnerů v místní části Pánov, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30. 6. 2021.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje  termín: 20. 1. 2021
4/72/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8429/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
5/72/20/RM – rozhoduje vypovědět smlouvu „SMLOUVA xartPartner o poskytování služeb na pod-
poru a rozvoj webových stránek“ s č.j. MÚVB/2918/14. 
odpovědnost: odbor správní termín: 23. 12. 2020
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6/72/20/RM – rozhoduje pronajmout společnosti Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Žid-
lochovice, IČ: 00568431 nebytový prostor číslo 101 o výměře 40,5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na 
adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu neurčitou od 1. 1. 2021 za účelem pultového prodeje 
potravinářských výrobků za nájemné ve výši 2.000,00 Kč/m2/rok s tím, že prodej doplňkového sor-
timentu, příp. alkoholických nápojů (max. 20% celkového sortimentu) je možný pouze na základě 
předchozího souhlasu pronajímatele. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
7/72/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8470/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
8/72/20/RM – rozhoduje pronajmout IČ:76334244 nebytový prostor číslo 102 o celkové výměře 
104,42 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu neurčitou od  
1. 2. 2021 za účelem provozování alespoň 50 % podlahové plochy prodejny se sortimentem květin  
a zahrádkářských potřeb za nájemné ve výši
- prodejna včetně zázemí o výměře 95,3 m2: 1.800,00 Kč/m2/rok,
- sklad ve dvorním traktu o výměře 9,12 m2: 800,00 Kč/m2/rok. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 73/2021 KONANÉ DNE 11. LEDNA 2021 
 
2/73/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 72/2020 ze dne 21. 12. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 11. 1. 2020
3/73/21/RM – schvaluje rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023 
všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 31. 1. 2021
4/73/21/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou  
a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/46/21. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2021
5/73/21/RM – rozhoduje souhlasit s poskytnutím příspěvku na svoz kontejnerů s textilem ve pro-
spěch Diecézní charity Brno a společnosti Dimatex ve výši 6.600 Kč. 
odpovědnost: odbor správní termín: 28. 2. 2021
6/73/21/RM – a) rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 691/1 oddělené 
geometrickým plánem č. 3210-171/2020 a nově označené p.č. 691/10 ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
a
b) doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod nezaplocené části pozemku p.č. 691/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Velká Bíteš nacházející se mezi pozem-
kem p.č. 541/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 45 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a tělesem 
komunikace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2021
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7/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 373/1 oddělené 
geometrickým plánem č. 3164-180/2020 a nově označené p.č. 373/3 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2021
8/73/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 06.03.2020 ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2020 uzavřených mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájem-
cem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu do 30.06.2021. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2021
9/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/204 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
10/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/2 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
11/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/3 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
12/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
13/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
14/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/205 v budově 
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový 
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dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku 
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
15/73/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny pachtovní smlouvy uzavřené dne 06.05.2020 mezi 
městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a pachtýři na propachtování části pozemku p.č. 1695/1 
orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně způsobu úhrady pachtovného,  
a to ve čtvrtletních splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
16/73/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od, IČ: 12189391, na vypracování studie 
a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce „Park U Stadionu“ za cenu 383.328,- Kč 
včetně DPH a práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 1. 2021
17/73/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu, Družstevní 584, Velká 
Bíteš ke dni 31. 1. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
18/73/21/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizace o vyřazení majetku z evidence č. j. MÚVB/149/21.
19/73/21/RM – bere na vědomí vyhodnocení provozních údajů provozu zimního stadionu za období 
08/2020-12/2020 předložené jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
20/73/21/RM – 1. bere na vědomí předložené podklady příkazníka Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. pro vyúčtování služby PRO SENIOR za rok 2020.
2. rozhoduje o prodloužení příkazní smlouvy na dobu určitou do 31. 01. 2022 s tím, že stanovuje na dané 
období měsíční fakturaci služby ve výši 5.000,- Kč (cena bez DPH) a termín provedení závěrečného vy-
účtování na základě podkladů předložených příkazníkem Radě města Velká Bíteš do 15. 1. 2022.
odpovědnost: místostarostka termín: 29. 1. 2021
21/73/21/RM – rozhoduje 
a) uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 2. 2021 za 
nájemné 70 Kč/m2/měsíc,
b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Návrší 250, Velká Bíteš ke dni 31. 1. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
22/73/21/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 8. 2. 2021
23/73/21/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření 
města č. 1/2021
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 1. 2021
24/73/21/RM – doporučuje ZM přijmout nabídku a rozhodnout úplatně nabýt pozemky p.č. 2538/1 tr-
valý travní porost o výměře 6001 m2 a p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 3.000.100,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 1. 2021
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25/73/21/RM – bere na vědomí informaci o stavu projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš 
– Masarykovo náměstí 86“ ke dni 11. 1. 2021 a doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Zkapa-
citnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 1. 2021
26/73/21/RM – bere na vědomí aktualizovanou nabídku investičního úvěru municipálního ve výši 
60 mil. Kč se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06 % p. a. s prodlouženou 
platností do 15. 2. 2021 a s možností rozšíření předmětu úvěru od Komerční banky, a. s., Na Příkopě 
969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 1. 2021
28/73/21/RM – bere na vědomí informaci místostarostky města o stavu zápisů odevzdaných pra-
covních verzí kronik města za roky 2013 – 2017, konstatuje nedostatečné zpracování návrhu jed-
notlivých kronik a neplnění jednotlivých termínů při zpracování a pověřuje místostarostku v rámci 
příslušného schvalovacího procesu každé jednotlivé kroniky vedením jednání s kronikářem o kon-
krétních změnách, doplnění či opravách dotčených zápisů tak, aby byly kronikářem přepracovány 
a uvedeny do souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí a zákonem č. 499/2004 Sb.  
o archivnictví a spisové službě a následně předloženy RM ke schválení jejich úplného znění,  
a to nejpozději do 30. 6. 2021.
odpovědnost: místostarostka termín: 30. 6. 2021
29/73/20/RM – schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 platový výměr:
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
• ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 1. 2021
30/73/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.  
IČ 49240480 na havarijní pojištění vozidla Tatra jednotky SDH Velká Bíteš za částku  
80.411 Kč ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 1. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 74/2021 KONANÉ DNE 18. LEDNA 2021 
 
2/74/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 73/2021 ze dne 11. 1. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 18. 1. 2020
3/74/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku č. 827/2020-2 ze dne 14. 1. 2021 dodavatele 
Výtahy, s.r.o., Velké Meziříčí, Vrchovecká 216, 594 29, IČ: 46342354, na opravu osobního výtahu, 
umístěného v budově ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, Velká Bíteš, za celkovou cenu 363.000,00 Kč 
(300.000,00 Kč bez DPH) a tuto opravu objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
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4/74/21/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2021 investiční příspěvek ve výši 
200.000,- Kč pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, na pořízení 2 ks myček do 
školní jídelny.
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 1. 2021
5/74/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 349/4 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká 
Bíteš spol. s r.o., IČ: IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár 
nad Sázavou, PSČ 595 01 za cenu 18.000,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím po-
zemku uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 1. 2021
6/74/21/RM – rozhoduje souhlasit s úpravami v nebytovém prostoru číslo 101 na adrese: Velká Bí-
teš, Masarykovo náměstí 7, dle předloženého návrhu žadatele, kterým je projektant, ORIGON spol. 
s r.o., Baarova 42, Praha, zastupující Českou spořitelnu, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 
Praha, za těchto podmínek:
1.  Po případném odstranění bankomatu z budovy budou dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. 

uvedeny do původního stavu.
2.  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, jako uživatel nebytového prostoru číslo 

101 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, bude navržené úpravy realizovat jen se 
souhlasným závazným stanoviskem státní památkové péče, o které požádá na Městském 
úřadu Velké Meziříčí.

3.  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, na vlastní náklady zajistí označení banky na 
budově č.p. 7 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, jehož provedení a umístění bude odsouhla-
seno vlastníkem této budovy.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
7/74/21/RM – rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkovou organizací, IČ: 43381154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, PSČ 595 
01 smlouvu o pronájmu části budovy č.p. 67, která je součástí pozemku p.č. 118 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš, a to bytu č. 8 o výměře 84,2 m2, bytu č. 9 o výměře 86 m2, bytu č. 10 o výměře 99,6 m2 a bytu 
č. 11 o výměře 83,6 m2 s účinností od 20. 1. 2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za 
nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc/byt.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 1. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 75/2021 KONANÉ DNE 25. LEDNA 2021 
 
2/75/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 74/2021 ze dne 18. 1. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 25. 1. 2020
3/75/21/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 oby-
vateli pro dotační titul 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na stavbu „Přístavba 
sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 5. 3. 2021



Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

37Březen – Duben 2021  |

4/75/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
5/75/21/RM – schvaluje s účinností od 1. 3. 2021 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání soci-
álního fondu a Zásady pro stravování zaměstnanců města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 3. 2021
6/75/21/RM – bere na vědomí informace o přípravě a průběhu realizace jednotlivých akcí v lokalitě 
U Stadionu ve Velké Bíteši a současně rozhoduje pokračovat v jejich přípravě v rozsahu předlože-
ného materiálu. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: průběžně
7/75/21/RM – rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dar z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 
MÚVB/176/21 ve výši 10.710,56 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2021
8/75/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 
zapsané pod č. j. MÚVB/8077/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
9/75/21/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/78/21 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2021
10/75/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15 trvalý travní porost 
o výměře 30 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok 
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2021
11/75/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15 trvalý travní porost 
o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 293/5 trvalý travní porost o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 
421/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká 
Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2021
12/75/21/RM – rozhoduje pokácet 2 ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 857/3 v k.ú. Velká 
Bíteš, 1 ks třešně na pozemku parc.č. 751 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 
761/8 v k.ú. Velká Bíteš a 1 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 151 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve 
vlastnictví města.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2021
13/75/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometric-
kým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2021
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14/75/21/RM – bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci návrhu na 
zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u školní družiny, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, doručené pod č.j. 
MÚVB/523/21.
15/75/21/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o. bere na vědomí odstoupení Bc. Jiřího Dohnala z funkce člena dozorčí rady obchodní spo-
lečnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. doručené dne 14. 1. 2021.
16/75/21/RM – rozhoduje vyhovět žádosti společnosti Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 
667 01 Židlochovice, IČ: 00568431 a prominout nájemné za dva měsíce (leden a únor 2021, 
13.500,00 Kč) za užívání nebytového prostoru číslo 101 o výměře 40,5 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85. Platby záloh za služby nejsou tímto rozhodnutím 
dotčeny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
17/75/21/RM – rozhoduje uzavřít dohody o ukončení pachtovních a nájemních smluv týkajících se 
užívání pozemků uvedených v příloze, které budou dotčeny výstavbou „Silnice II/379 Velká Bíteš - 
severozápadní obchvat“ ke dni předání staveniště investorem zhotoviteli.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
18/75/21/RM – rozhoduje odstoupit od realizace projektu „Přístavba Základní školy a Praktické 
školy Velká Bíteš“, na který bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu č. 11703 – In-
tegrovaný regionální operační programu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
19/75/21/RM – pověřuje odbor investic a rozvoje rozdělením projektu „Přístavba Základní školy 
a Praktické školy Velká Bíteš“ na dílčí stavební objekty, které lze realizovat samostatně s pomocí 
dotačních programů.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
20/75/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 
430, 280 02 Kolín, IČ 28169522 na realizaci stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masa-
rykovo náměstí 86“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo za cenu 40 967 097,05 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 3. 2021
22/75/21/RM – pověřuje odbor investic a rozvoje zpracováním návrhu využití pozemků p.č. 2538/1 
a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš k umístění dopravního hřiště a bikeparku.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 76/2021 KONANÉ DNE 1. ÚNORA 2021 
 
2/76/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 75/2021 ze dne 25. 1. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 1. 2. 2020
3/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočto-
vého opatření města č. 2/2021. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 2. 2021
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4/76/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Komunální technika, s.r.o., se síd-
lem Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav, IČO 266 840 55 na dodávku „Systému sběru odpadů 
ve Velké Bíteši“ a uzavřít s ním Kupní smlouvu za cenu 2.173.160,-Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 2. 2021
5/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 39/87 
orná půda o výměře 9 m2 a část pozemku p.č. 39/149 orná půda o výměře 0,19 m2 vše v k.ú. Bezdě-
kov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město uhradí náklady související  
s nabytím uvedených částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021
6/76/21/RM – rozhoduje uzavřít
-  nájemní smlouvu s vlastníky pozemku p.č. 4685/1 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako prona-

jímateli a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca 80 m2 
pro realizaci překládky vodovodu

-  nájemní smlouvu se spoluvlastníky pozemku p.č. 4687 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako 
pronajímateli a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca 
100 m2 pro realizaci překládky vodovodu

-  nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku p.č. 3275/1 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako pro-
najímatelem a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca  
63 m2 k rekonstrukci kanalizace

v rámci stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
7/76/21/RM – rozhoduje souhlasit, aby byla navrhovatelem žádosti o změnu ve školském rejstříku 
Kraje Vysočina ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organi-
zace. Změna se týká dočasného přemístění dětí z MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš do prostor 
Základní školy Sadová 579, Velká Bíteš po dobu její rekonstrukce. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2021
8/76/21/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš dne 11. 2. 2021 
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7357/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 11. 2. 2021
9/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 
2729/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 2390 m2 za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 1.250,- Kč/m2 a pozemek p.č. 2729/24 ostatní plocha, manipulační plocha o vý-
měře 19 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 770,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.,  
IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01. Ku-
pující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021
10/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku  
č. 281/205 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlast-
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nický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč se 
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021
11/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku  
č. 281/204 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlast-
nický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč se 
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021
12/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku  
č. 281/2 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický 
podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splat-
ností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021
13/76/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku  
č. 281/3 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu 
č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický 
podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč se splat-
ností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 2. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 77/2021 KONANÉ DNE 8. ÚNORA 2021 
 
2/77/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 76/2021 ze dne 1. 2. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 8. 2. 2020
3/77/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš 
za rok 2021 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2021
4/77/21/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvko-
vou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/684/21. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 2. 2021
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5/77/21/RM – rozhoduje odstranit plynovodní přípojku na parkovišti v ulici Za Školou ve Velké 
Bíteši. Za tím účelem rozhoduje přijmout cenovou nabídku stávajícího majitele GasNet, s.r.o.,  
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 272 955 67 na odkoupení plynovodní 
přípojky a uzavřít s ním Kupní smlouvu za cenu 364,- Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 8.2021
6/77/21/RM – schvaluje bezkontaktní půjčování v knihovně dle žádosti Městské knihovny Velká 
Bíteš č.j. MÚVB/857/21.
odpovědnost: knihovnice termín: 10. 2. 2021
7/77/21/RM – doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o míst-
ním poplatku z pobytu. 
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 4. 2021
8/77/21/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/562/21 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uve-
deným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2021
9/77/21/RM – rozhoduje neposkytnout žadateli Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. MÚVB/509/21 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci  
s jinými subjekty. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2021
10/77/21/RM – rozhoduje z části kompenzovat, IČO: 71918469 náklady, které vynaložila z vlast-
ních prostředků na vybudování provozovny manikúry a pedikúry z bývalé prádelny v bytovém domě 
č.p. 548 U Stadionu ve Velké Bíteši, a to formou daru ve výši 20.000,00 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
11/77/21/RM – rozhoduje uzavřít
a) nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 3. 2021 za 
nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 %, 
b) dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 281 ke dni 31. 3. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
12/77/21/RM –rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/915/21 ve výši 15.000 Kč 
a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2021
13/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/201  
v budově č.p. 283, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2  
ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 1.334.590,- Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
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14/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/3 v budově č.p. 
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlast-
nický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
15/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/4 v budově č.p. 
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlast-
nický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
16/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/6 v budově č.p. 
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlast-
nický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
17/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/202 v bu-
dově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120  
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši 
id. 7820/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.375.950,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
18/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v bu-
dově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120  
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši 
id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.361.620,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
19/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/205 v bu-
dově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120  
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši 
id. 6680/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.342.170,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
20/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/206 v bu-
dově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných 
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částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7100/87120  
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši 
id. 7100/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
1.373.720,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
21/77/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického do-
zoru objednatele na stavbě „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš” v celkové výši 
592.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
22/77/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy BOZP A STAVBY s.r.o., Brno-jih, Horní 
Heršpice, Bohunická 133/50, IČ: 08467498 na zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby „Zkapa-
citnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ v celkové výši 154.880,- Kč včetně DPH a uzavřít 
předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
23/77/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve formě návrhu Smlouvy o dílo, IČ: 11478802 
na zajištění činnosti autorského dozoru stavby „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bí-
teš“ v celkové výši 246.646,40 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
24/77/21/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, p.s. Velká Bíteš dar 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/880/21  
ve výši 19.100 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2021
25/77/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš. 
Zároveň rozhoduje prominout nájemné a zálohu na úhradu za služby poskytované v souvislosti  
s užíváním bytu za měsíc únor 2021 v celkové výši 5.556 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
26/77/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 01.03.2021 do 28.02.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění 
závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 
odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu). 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
27/77/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky Kraji Vysočina, a to:
a) par. č. 4693/4 – orná půda o výměře 704 m2, par. č. 4692/3 – orná půda o výměře 225 m2, par. č. 
4691/6 – orná půda o výměře 401 m2, par. č. 4690/2 – orná půda o výměře 199 m2, par. č. 4689/1 – 
orná půda o výměře 320 m2, par. č. 4686 – orná půda o výměře 218 m2, par. č. 2285/7 – orná půda  
o výměře 779 m2, par. č. 2285/6 – orná půda o výměře 434 m2, par. č. 4600/3 – orná půda o výměře 
67 m2, par. č. 4599/2 – orná půda o výměře 121 m2, par. č. 4598/3 – orná půda o výměře 591 m2, par. 
č. 4597/2 - orná půda o výměře 346 m2, par. č. 4596/2 – orná půda o výměře 36 m2, par. č. 4594/2 
– orná půda o výměře 113 m2, par. č. 4685/2 – orná půda o výměře 1110 m2, par. č. 4684/2 – orná 
půda o výměře 1563 m2, par. č. 4680/3 – orná půda o výměře 1002 m2, par. č. 4683/2 – orná půda  
o výměře 1106 m2, par. č. 4682/3 – orná půda o výměře 991 m2, par. č. 4679/3 – orná půda o výměře 
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2163 m2, par. č. 4676/3 – orná půda o výměře 851 m2, par. č. 4675/3 – orná půda o výměře 2023 m2, 
par. č. 4674/3 – orná půda o výměře 1737 m2, par. č. 4673/2 – orná půda o výměře 658 m2, par. č. 
4672/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 4671/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3241 – orná 
půda o výměře 30 m2, par. č. 3242 – orná půda o výměře 175 m2, par. č. 3243/2 – orná půda o vý-
měře 217 m2, par. č. 3236/2 – orná půda o výměře 48 m2, par. č. 3237/4 – orná půda o výměře 51 m2, 
par. č. 3237/2 – orná půda o výměře 1923 m2, par. č. 3238/3 – orná půda o výměře 1084 m2, par. č. 
3236/3 – orná půda o výměře 251 m2, par. č. 3253/2 – orná půda o výměře 1419 m2, par. č. 3254/2 – 
orná půda o výměře 320 m2, par. č. 3255/2 – orná půda o výměře 50 m2, par. č. 3256/2 – orná půda  
o výměře 33 m2, par. č. 3257/2 – orná půda o výměře 11 m2, par. č. 3258/2 – orná půda o výměře 4415 
m2, par. č. 3262 – orná půda o výměře 1673 m2, par. č. 3266/3 – orná půda o výměře 507 m2, par. č. 
3269/2 – orná půda o výměře 2782 m2, par. č. 3286/4 – orná půda o výměře 2296 m2, par. č. 3291/3 – 
orná půda o výměře 467 m2, par. č. 3289/8 – orná půda o výměře 230 m2, par. č. 3292/4 – orná půda  
o výměře 1260 m2, par. č. 3294/6 – orná půda o výměře 980 m2, par. č. 3295/5 – orná půda o výměře 
346 m2, par. č. 3296/4 – orná půda o výměře 962 m2, par. č. 2330/6 – trvalý travní porost o výměře 
133 m2, par. č. 2330/7 – trvalý travní porost o výměře 531 m2, par. č. 2345/7 – ostatní plocha, ost. 
Komunikace o výměře 671 m2, par. č. 3297/2 – orná půda o výměře 650 m2, par. č. 3298/3 – orná 
půda o výměře 356 m2, par. č. 3299/3 – orná půda o výměře 151 m2, par. č. 3300/2 – orná půda  
o výměře 57 m2, par. č. 3301/2 – orná půda o výměře 6 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 1177 
m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 3310/2 – orná půda o výměře 475 m2, par. č. 
3311/3 – orná půda o výměře 1814 m2, par. č. 3325/2 – orná půda o výměře 1283 m2, par. č. 3326/2 – 
orná půda o výměře 428 m2, par. č. 3312/3 – orná půda o výměře 2418 m2, par. č. 3313/2 – orná půda 
o výměře 1700 m2, par. č. 2350/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 1366 m2, par. č. 3314/3 – orná 
půda o výměře 1100 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 1470 m2, par. č. 3316/3 – orná půda  
o výměře 765 m2, par. č. 3318/3 – orná půda o výměře 1430 m2, par. č. 3319/2 – orná půda o výměře 
453 m2, par. č. 3320 – orná půda o výměře 468 m2, par. č. 3321/4 – orná půda o výměře 4339 m2, par. 
č. 2352/9 – trvalý travní porost o výměře 1904 m2, par. č. 2354/9 – vodní plocha o výměře 18 m2, par. 
č. 3322 – orná půda o výměře 855 m2, par. č. 3324/1 – orná půda o výměře 1192 m2, par. č. 2347/1 
– ostatní plocha, neplodná o výměře 742 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 354 
m2, par. č. 3365/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3366/2 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3367 
– orná půda o výměře 58 m2, par. č. 2355 – ostatní plocha, neplodná o výměře 377 m2, par. č. 2439 
– trvalý travní porost o výměře 190 m2, par. č. 2438/6 – trvalý travní porost o výměře 290 m2, par. č. 
2438/12 – trvalý travní porost o výměře 826 m2, par. č. 2440/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 
260 m2, par. č. 2446 – orná půda o výměře 822 m2, par. č. 2447/4 – ostatní plocha, neplodná o výměře 
268 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velké Bíteš, par. č. 
1606/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2, par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 807 
m2, par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 990 m2, par. č. 1620/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 535 
m2, par. č. 1620/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2, par. č. 1518/9 – orná půda o výměře 467 
m2, par. č. 1518/11 – orná půda o výměře 219 m2, par. č. 1518/10 – orná půda o výměře 123 m2, par. 
č. 1620/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2, par. č. 1620/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 
167 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené k zastavění stavbou 
stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu určitou, tj. počínaje dnem předání staveniště 
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zhotoviteli stavby a konče dnem převodu vlastnictví stavbou zastavěných a geometrickým plánem 
oddělených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina,
b) par. č. 3254/1 – orná půda o výměře 931 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 23 m2, par. č. 
3311/2 – orná půda o výměře 1157 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 57 m2, všechny v k.ú. 
Velká Bíteš a pozemky dle katastru par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 618 m2 a par. č. 1518/8 
– ovocný sad o výměře 48 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené  
k využití jako plochy určené ke skládkování ornice a zeminy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ 
obchvat“ a k jejich následné rekultivaci, a to na dobu 36 měsíců počínaje dnem předání staveniště 
zhotoviteli stavby,
c) - par. č. 4692/2 – orná o výměře 210 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 4685/3 
– orná půda o výměře 266 m2, par. č. 3244 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3305/1 – orná půda 
o výměře 23 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 257 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 116 
m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 317 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš za účelem jejich užívání jako plochy určené k využití 
jako plochy určené k přeložkám vodovodu, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce hospodářských 
sjezdů a jako manipulační plochy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu  
24 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
28/77/21/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Informačního centra a Klubu kul-
tury Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/965/21. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
29/77/21/RM – bere na vědomí vyřazovací protokoly majetku Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace pro rok 2020.
30/77/21/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,  
příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí za účelem pořádání Bítešských trhů dle 
žádosti č.j. MÚVB/988/21.
odpovědnost: starosta termín: 23. 2. 2021
31/77/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o uložení zeminy a vstupu na pozemky p.č. 2537/3 ostatní 
plocha, jiná plocha, p.č. 2538/1 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš s jednorázovou úhradou 
ve výši 20.000,- Kč z důvodu omezené možnosti užívání uvedených pozemků za období od 1. 1. 2020 
do doby provedení vkladu vlastnického práva k uvedeným pozemkům ve prospěch města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2021
32/77/21/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká 
Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 4. 2021 na 29 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 4. 2021
33/77/21/RM – schvaluje obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2012 a požaduje dopl-
nit kronikářem seznam odkazů na autory textů článků, autory fotografií a použitých novinových 
výstřižků dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví  
a spisové službě, a to formou přílohy.
odpovědnost: místostarostka termín: 28. 2. 2021
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34/77/21/RM – rozhoduje, aby odbor majetkový a odbor investic a rozvoje prověřil možnost zřízení 
přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 78/2021 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2021 
 
2/78/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 77/2021 ze dne 8. 2. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 15. 2. 2021
3/78/21/RM – stanoví úřední hodiny pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností  
od 15. 2. 2021 takto:
Pondělí 8.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
Středa   8.00 – 11.00, 14.00 – 16.00
odpovědnost: tajemnice termín: 15. 2. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 14/2020 KONANÉHO DNE 14. PROSINCE 2020 

1/14/20/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana Vojtěcha Pernicu.
3/14/20/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš pana Bc. Jiřího Dohnala.
4/14/20/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká 
Bíteš sestavené k 30. 9. 2020.
5/14/20/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 11. 2020.
6/14/20/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření roku 2020 č. 11, 12, 13, 14 a 15 schválená radou města.
7/14/20/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 16/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2020
8/14/20/ZM: rozhoduje hlasovat o realizaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Ma-
sarykovo náměstí 86“ po jménech.
9/14/20/ZM: s ohledem na nepotvrzení realizace akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Ma-
sarykovo náměstí 86“ při hlasování na dnešním zasedání nebude projednávat bod Smlouva o úvěru 
na financování Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86.
10/14/20/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2021 v předloženém znění včetně zá-
vazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2021
11/14/20/ZM: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2022 a 2023.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2020
12/14/20/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4606/1 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 588.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
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13/14/20/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2146/1 o výměře 846 m2, část pozemku p.č. 
2146/2 o výměře 125 m2, část pozemku p.č. 2146/3 o výměře 677 m2, část pozemku p.č. 2920/1  
o výměře 15 m2 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3190-35/2020 a nově označených p.č. 
2146/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1663 m2 a pozemku p.č. 4445/4 orná půda o výměře 
1083 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví České republi-
ky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 
Jihlava za budovu č.p. 307 jiná stavba na pozemku p.č. 2729/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
České republiky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 
32, 586 04 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
14/14/20/ZM: 
a) rozhoduje bezúplatně převést z vlastnictví města Velká Bíteš jako dárce do vlastnictví Kraje Vy-
sočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako obdarovaného pozemky p.č. 
1351/2 ostatní plocha, silnice o výměře 285 m2, p.č. 177/9 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 
a p.č. 1342/25 ostatní plocha, silnice o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž obdarovaný 
uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví 
a 
b) rozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žiž-
kova 1882/57, 587 33 Jihlava jako dárce do vlastnictví města Velká Bíteš jako obdarovaného 
pozemky 
p.č. 3014/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2, 
p.č. 3014/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, 
p.č. 3014/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2, 
p.č. 3014/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, 
p.č. 3015/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m2, 
p.č. 3015/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, 
p.č. 3017/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, 
p.č. 3017/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2, 
p.č. 3017/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2, 
p.č. 3015/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2, 
p.č. 3015/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, 
p.č. 3015/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2, 
p.č. 3015/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m2, 
p.č. 3014/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, 
p.č. 3014/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, 
p.č. 3014/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m2, 
p.č.3014/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2, 
p.č. 3014/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2, 
p.č. 3014/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2, 
p.č. 3014/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2, 
p.č. 3014/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, 
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p.č. 3014/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 
p.č. 3014/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2, 
p.č. 3011/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2, 
p.č. 3017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, 
p.č. 3014/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž 
obdarovaný uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2021
15/14/20/ZM: rozhoduje hlasovat o úplatném převodu částí p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš po jménech.
16/14/20/ZM: přijímá usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě města, aby dopřipravila ma-
teriály, zejména aby oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují tento typ služeb a požádala je  
o zaslání nabídky.
17/14/20/ZM: rozhoduje zrušit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624,  
4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
18/14/20/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu částí pozemků p.č. 4624, 
4625, 4622, 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020  
a označených p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 m2 a části pozemku p.č. 2293/4 oddělené geomet-
rickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 2293/7 trvalý travní porost o výměře 679 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.860,- Kč/m2 se splatností kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30.06.2021 za účelem výstavby rodinných 
domů, příp. řadových rodinných domů byla doručena 1 nabídka kupní ceny, 
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od uchazeče PZ Velká Bíteš s.r.o., se sídlem 
Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 08675406,
c) rozhoduje úplatně převést části pozemků p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 
m2 a části pozemku p.č. 2293/4 oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené 
p.č. 2293/7 trvalý travní porost o výměře 679 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 2.110 Kč/m2 
do vlastnictví společnosti PZ Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno, 
IČO: 08675406 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30. 6. 
2021 za účelem výstavby rodinných domů, příp. řadových rodinných domů a náklady související 
s koupí pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
19/14/20/ZM:
-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/205 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 

796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 796 ve výši id. 5690/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5690/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240.990,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.
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-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/203 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 
796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 796 ve výši id. 5580/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5580/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.211.780,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/202 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 
796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 796 ve výši id. 5840/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.195.970,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/204 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 
798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5310/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5310/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.186.110,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/6 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 6320/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6320/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.277.730,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/4 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5470/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5470/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.200.660,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/3 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spo-
luvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 
798 ve výši id. 5430/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 295 m2 ve výši id. 5430/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 1.189.260,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady 
související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
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-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/2 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5730/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5730/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.201.870,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/1 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, 
spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5910/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5910/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.205.900,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/201 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 
798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 6370/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6370/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 
798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí 
pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.235.370,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/2 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spo-
luvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 
796 ve výši id. 6090/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 295 m2 ve výši id. 6090/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady 
související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

-  rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/4 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spo-
luvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 
796 ve výši id. 6020/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 295 m2 ve výši id. 6020/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 1.237.440,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady 
související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2021
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20/14/20/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2022/1 ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2021
21/14/20/ZM: rozhoduje provést volbu zbývajícího člena finančního výboru na řádném zasedání 
zastupitelstva města v únoru 2021.
22/14/20/ZM: volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Libora Kotačku, PhD.
23/14/20/ZM: volí členem kontrolního výboru pana Ing. Milana Dvořáka.
24/14/20/ZM: volí členem kontrolního výboru pana Zdeňka Blažka.
25/14/20/ZM: volí členem kontrolního výboru pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.
26/14/20/ZM: volí členem kontrolního výboru pana Jana Hotárka.
27/14/20/ZM: volí členem kontrolního výboru paní Mgr. Dagmar Macholovou.
28/14/20/ZM: rozhoduje provést volbu zbývajícího člena kontrolního výboru na řádném zasedání 
zastupitelstva města v únoru 2021.

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 15/2021 KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2021 

1/15/21/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu a pana Bc. Jiřího Dohnala.
3/15/21/ZM: rozhoduje realizovat projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo 
náměstí 86“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 28. 2. 2021
4/15/21/ZM: schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 60.000.000,00 Kč  
se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06 % p. a. s Komerční bankou, a. s., 
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054 a schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru dle pod-
mínek stanovených touto smlouvou. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 2. 2021
5/15/21/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 1/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2021
6/15/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemky p.č. 2538/1 trvalý travní porost o výměře 6001 m2  
a p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 3.000.100,- 
Kč. Náklady související s nabytím pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
7/15/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda  
o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. 
s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, 
PSČ 595 01 za cenu 18.000,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí 
kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
8/15/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 912/3 orná půda o výměře 4200 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 16/2021 KONANÉHO DNE 8. ÚNORA 2021 

1/16/21/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana Ing. Josefa Jelínka.
3/16/21/ZM: bere na vědomí materiál příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 31. 12. 2020.
4/16/21/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 2/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2021
5/16/21/ZM: ukládá majetkovému odboru a odboru investic a rozvoje ve spolupráci s ředitel-
kou Základní školy Sadová prověřit možnosti zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová.
6/16/21/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2729/18 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře cca 2390 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.250,- Kč/m2 
a pozemek p.č. 2729/24 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 770,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká 
Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Velká 
Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01. Kupující uhradí správní po-
platek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
7/16/21/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 39/87 orná půda o výměře 9 m2 a část 
pozemku p.č. 39/149 orná půda o výměře 0,19 m2 vše v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec 
Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město uhradí náklady související s nabytím uvedených 
částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
8/16/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/2 v budově č.p. 281 na po-
zemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
9/16/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/204 v budově č.p. 281 na po-
zemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
10/16/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/205 v budově č.p. 281 na po-
zemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
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835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
11/16/21/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/3 v budově č.p. 281 na po-
zemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2022
12/16/21/ZM: vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 1. 3. 2021
13/16/21/ZM: volí členem finančního výboru paní Ing. Marii Šabackou.
14/16/21/ZM: volí členem kontrolního výboru pana Bohumila Jirgla.
15/16/21/ZM: volí členem kontrolního výboru paní Mgr. Miladu Oplatkovou.

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupíme pozemek pro stavbu RD. Prosíme, nabídněte. Tel. č. 702 093 294.

Hledáme pozemek/dům na Bítešsku. Tel. č. 721 500 609.

Hledáme ke koupi chatu/chalupu k rekreaci, nabídněte. Tel. č. 725 002 155.

Nabízím k pronájmu byt v osobním vlastnictví ve Velké Bíteši na ulici Jihlavská o dispozi-
cích 1kk ve druhém podlaží. Volný od 1. 3. 2021. Cena 7 500,- včetně energií a internetu. 
Více info na tel. č. 737 868 563.

Komerční sdělení / Inzerce
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VZPOMÍNÁME

Dne 10. února 2021 to byly čtyři roky, 
co nás navždy opustila naše maminka, 

babička a prababička paní Jiřina Cendelínová, 

a dne 28. května 2021 uplyne 31 roků 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Tomáše Cendelína z Jáchymova. 

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Utichl zvuk harmoniky,
umlkla rodičů vlídná slova,

nám stále smutno je,
vy však setkali jste se znova...

Dne 22. 3. 2021 uplyne rok od smrti  
naší maminky paní Olgy Juzkové  

a 

13. 5. 2021 to bude rok, co odešel  
i náš tatínek pan František Juzek. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Jménem celé rodiny děkuje dcera Eva Ulmanová.

Komerční sdělení / Inzerce

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk A.G., s.r.o, Uherský Brod. 
Uzávěrka pro květen 2021: 15. dubna 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ODDĚLENÍ LÉKAŘ ORDINAČNÍ HODINY
Poliklinika
Tyršova ulice:

MUDr. Svatopluk Horek
tel.: 566 503 675, 
 602 729 142

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St: 12.30 – 18.00

Praktičtí lékaři: MUDr. Oldřich Holotík
tel.: 566 503 672

Po, St, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
Út: 12.00 – 18.00

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.: 727 912 628

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 10.00 (pro akutní) 
 10.00 – 12.00 (pro objednané)
St:  13.00 – 18.00

Dětští lékaři: MUDr. Jana Ráboňová
tel.: 566 503 666, 
 605 341 734

Po: 7.00 – 12.00  
 13.00 – 16.00 (0 –2 roky, prevent. prohlídky) 
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 13.00 
 9.00 – 11.00 (prevent. prohlídky)
 11.00 – 13.00 (0 –2 roky)
Čt: 7.00 – 11.00 (nemocní)
 11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)
Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Marie Petrášová
tel.: Velká Bíteš 
 566 503 667
tel.: Osová Bítýška
 566 536 738
Mob.: 724 219 565

Po: 7.30 – 12.00 
 13.00 – 15.00 (Osová Bítýška)
Čt: 7.30 – 13.30 (Osová Bítýška)
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 
St: 7.30 – 14.00 
Pá: 7.30 – 13.30
Út, St, Pá:  Velká Bíteš

ORL: MUDr. Iva Floriánová 
tel.: 566 503 670

Po: 15.00 – 17.30
St: 10.00 – 13.30

Kožní: MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 503 670

Po: 9.00 – 12.30

MUDr. Štefan Dubáň
tel.: 566 503 670

Čt: 9.00 – 12.30

Ortopedie: MUDr. Pavel Janík
tel.: 566 503 673,  
objednávání každé út  
od 9.00 do 12.00 hodin 
tel.: 605 165 185

Po: 9.00 – 15.00 
Čt: 9.00 – 14.00  
 14.00 – 15.00 (děti od 1 roku věku)
 15.00 – 15.45 (UZ kyčlí)

Interní + DIA ambulance: MUDr. Jindřiška Tichánková 
tel.: 566 503 670

Út: 8.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 13.00

Neurologie
- privátní  
ambulance:

MUDr. Jaroslav Štefek
Hrnčířská ulice 128
Velká Bíteš

Út: 13.00 – 19.00
Čt: 7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření  
na tel. čísle 566 531 212, 603 574 046

Privátní  
gynekologie:

MUDr. Věra Sládková
Gynekologické vyšetření lépe 
na objednání 
tel.: 566 533 091, 778 444 389

Po: 7.30 – 17.00 
Út: 7.30 – 14.00 
St: 7.30 – 14.00
Čt: 7.30 – 15.00 

Fyzioterapie: Alžběta Salavová
tel.: 566 503 668
 739 968 839

Po, Čt: 7.00 – 17.00
Út, St, Pá: 7.00 – 15.00 

RTG: Martina Hadrabová Dis.
MUDr. Iva Žáková
tel.: 566 503 682

Po: 8.00 – 16.45 (12.00 – 12.30 oběd)
Út, St, Čt: 8.00 – 13.45
Pá: 7.30 – 12.45

Revmatologie: MUDr. Amadea Holotíková
tel.: 605 854 154

Po: 8.00 – 13.00

Alergologie 
a klinická imunologie:

MUDr. Zuzana Šabacká
tel.: 774 789 817

Čt: 8.00 – 12.30 13.00 – 16.30
Lichá středa: 8.00 – 12.30 13.00 – 16.30

Komerční sdělení / Inzerce
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Zubní lékaři: MUDr. Vladimíra Jelínková 
tel.: 566 533 092

Po: 7.30 – 12.00   
Út: 7.30 – 12.00 
St: 12.00 – 17.00 
Čt, Pá: 7.30 – 12.30

MUDr. Marwan Zreika 
Tyršova 221
tel.: 566 533 129

Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
St: 7.30 – 12.00
Čt: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Pá: 7.30 – 12.00

MUDr. Jitka Řezáčová
tel.: 607 785 326

Po: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 12.00
Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645, 
 603 166 167

Ordinační doba 
Po – Pá: 8.00 – 16.00 
Provozní doba   
Po – Pá: 7.30 – 16.30

Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová 
Fixní a snímací rovnátka  
pro děti a dospělé 

Ordinační doba Čt: 8.00 – 16.30
Provozní doba   Čt: 7.30 – 17.00
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645

Oční ambulance: MUDr. Petr Strnad
tel.: 777 503 661

Po: 11.00 – 12.45 13.15 – 19.00 sudý týden
 8.30 – 12.45 13.15 – 16.30 lichý týden
St: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Čt: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

Oční optik: Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel.: 566 531 566

Po: 8.00 – 12.00 13.00 – 19.00
Út – Pá: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Oční optika Swagg: Kostelní 72
Velká Bíteš
tel.: 703 333 096

Po – Čt: 10.00 – 16.00 

Logopedie: Mgr. Michala Schmeidlerová
tel.: 778 008 297

Út: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

Chirurgie: MUDr. Jaromír Šilhavý
tel.: 566 503 671, 603 792 52

Út: 7.00 – 14.00
Pá: 7.00 – 12.00

Psychiatrie: MUDr. Jitka Dočekalová
tel.: 775 270 219

Po: 8.00 – 14.00 (Náměšť nad Oslavou)
Čt: 7.30 – 14.00

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR   
tel.: 566 531 011                  

St: 8.00 – 11.00 15.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 12.00

Biochemická laboratoř
tel.: 566 503 665

Po – Pá: 7.15 – 12.00

Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ
Masarykovo náměstí 6
tel.: 566 531 416, 731 654 928

Po – Pá: 7.30 – 17.00
So: 8.00 – 10.30

Lékárna AURA
Tyršova 603
tel.: 566 531 707, 603 867 019

Po – Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 13.00

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna tel.: 566 503 661, 566 532 411
Rychlá zdravotní služba tel.: 155, 112
Domácí ošetřovatelská péče, Mgr. Renata Němcová
Tyršova 223

tel.: 602 490 207

Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby  
Bc. Petra Veselá, Eva Dosadilová, Dis.

 7.00 – 14.30 
tel.: 566 532 413, 566 532 908, 723 784 579
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Nové Město na Moravě – nemocnice
dospělí – pracovní dny 15.00 – 20.00 hodin tel. č.: 566 801 850 
 – víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti – pracovní dny 15.00 – 7.00 hodin tel. č.: 566 801 365 
 – víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin tel. č.: 566 801 670

Třebíč – nemocnice
dospělí – pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel. č.: 566 809 341 
 – víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti – pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel. č.: 566 809 462 
 – víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin

Jihlava - nemocnice
dospělí – pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel. č.: 567 157 376 
 – víkendy a svátky 9.00 – 20.00 hodin
děti – pracovní dny 17.00 – 20.00 hodin tel. č.: 567 157 816 
 – víkendy a svátky 8.00 – 20.00 hodin

- redakce -
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