ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2016
50 let Národopisného souboru Bítešan.

Foto: Silva Smutná

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vstupujeme již pošesté společně do nového roku. Vykročení do nového roku 2016 se poprvé uskuteční se
schváleným rozpočtem města, který v sobě mimo jiné
zahrnuje pravidla pro financování místních částí města,
podporu kultury a sportu, plnohodnotné financování
školských zařízení a příspěvkových organizací města
nebo financování zřízení městské policie od 1. 7. 2016
a dále je doplněn dlouhodobě připravovanými investičními akcemi.
Rekonstrukce silniční sítě na území města bude
pokračovat dvěma hlavními dopravními stavbami,
které dozajista ovlivní život města a jeho obyvatel. První akcí bude realizace kruhové křižovatky v prostoru křížení ulic Na Valech,
Růžová a Pod Hradbami v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, včetně rekonstrukce ulice Na Valech. Zde se bude jednat ve spolupráci s Krajem Vysočina nejen
o přestavbu stávající dopravně závadné křižovatky a rekonstrukci vozovky, ale i o nové
chodníkové plochy, přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení a také přeložky a úpravy
tras dalších inženýrských sítí. Tou druhou akcí, trvající až do poloviny roku 2017 pak
bude rekonstrukce komunikace ulice Lánice, včetně staveb související drobné dopravní
a technické infrastruktury prováděný ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic.
Obě akce budou mít značný vliv na průjezdnost města osobními automobily v letošním
roce, a to od počátku dubna do konce října.
V oblasti lokality Babinec budou zahájeny práce na budování technické a dopravní
infrastruktury pro plánovanou zástavbu rodinných domů na městských pozemcích. Zájem o tuto lokalitu se mezi budoucími stavebníky projevil již odprodejem částí stavebních pozemků z 1. etapy výstavby. Komplikaci pro přípravu stavebních parcel pro téměř
60 rodinných domů znamenala novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,
platná od dubna 2015. Představovala pro nás dílčí změny projektu a oddálení vydání územního rozhodnutí na technickou a dopravní infrastrukturu pro danou lokalitu o více jak půl
roku. Došlo tím k následnému zpoždění zahájení prodejů parcel 1. etapy tohoto záměru.
Konečným důsledkem je pak v roce 2015 nedokončený doprodej šesti parcel. Ten sice bude
pokračovat v letošním roce, bude však zatížen nově DPH ve výši 21%. Vzhledem k tomu,
že prodejní cenu parcel pravděpodobně zvyšovat nebudeme, bude to znamenat snížení příjmů města z prodeje parcel o cca jeden milion Kč, který bude takto odveden státu k dalšímu
přerozdělování. Je zcela zřejmé, že se v tomto případě rozhodně nejedná o deklarovanou
podporu obcí a měst ze strany státu.

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

Leden 2016 | 3

Vážení spoluobčané,
městu a Vám - jeho občanům přeji do nového roku vzájemnou symbiózu a podporu.
Naše plány do dalších let jsou totiž vedeny snahou vyřešit velkou spoustu malých i zásadních, dosud neuskutečněných věcí a projektů, které nám všem budou v budoucích letech
zlepšovat a zpříjemňovat běžný život v našem městě. K tomu všemu je ovšem zapotřebí
velká dávka tolerance a vzájemná komunikace, aby již od počátku realizace našich snah byl
všem zřejmý nejen cíl našeho konání, ale i prostředky a časový postup jeho uskutečnění.
Dovolte mi pak ještě na závěr, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového roku 2016,
úspěchy v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Pátek dne 1. ledna 2015 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 3. ledna 2016 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizují: Jana a Milan Vlčkovi
Neděle dne 3. ledna 2016 od 18.00 hodin
BÍTEŠSKÉ AKADEMIE - Evropa a migrační krize
Beseda s Petrem Blížkovským na Základní umělecké škole. Jsou uprchlíci nebezpečím?
A dokážou evropské země najít společný názor, jak řešit migrační krizi? Na to nám odpoví jeden z nejvýše postavených českých úředníků v Bruselu Petr Blížkovský. Ten je
ředitelem Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a je spoluautorem knihy „Evropa:
myšlenka získávající tvar“.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý dne 5. ledna 2016 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Violoncellový recitál Roberta Kružíka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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Sobota dne 9. ledna 2016 od 15.00 do 16.30 hodin
HARMONIZACE TEPLA A SVĚTLA TĚLOVÝMI SVÍCI S MIRKOU FABÍKOVOU
Relaxační léčebné setkání při čajíčku a pohodičce. Vstupné 190 Kč s výhodami, více na
www.slunecnioaza.cz
Organizuje: Sluneční oáza, Náměstí osvobození 106, Velká Bíteš
Úterý dne 12. ledna 2016 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Úterý dne 12. ledna 2016 v 17.00 hodin
KAMČATKA – ZEMĚ NA KONCI SVĚTA
Městská knihovna Velká Bíteš
Přednáší: Roman Janusz
Organizuje: Městská knihovna a Roman Janusz
Pátek dne 15. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin
a sobota dne 16. ledna 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE
V budově školy, v Tyršově ulici 239 ve Velké Bíteši
Organizuje: Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Sobota dne 16. ledna 2016 od 15.00 do 18.30 hodin
VĚDOMÝ ROK 2016
Prožitkové, relaxační a vědomé setkání s Josefem Šálkem. Přednáška, tvorba amuletu,
očista svíčkovým rituálem, práce s hlasem a rytmem, vědomý start do roku 2016. Vstupné
390 Kč, více na www.slunecnioaza.cz
Organizuje: Sluneční oáza, Náměstí osvobození 106, Velká Bíteš
Úterý dne 19. ledna 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Středa dne 20. ledna 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Čtvrtek dne 21. ledna 2016 od 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš a Mateřské centrum Bítešáček
Sobota 23. ledna 2016 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu bude hrát kapela EREMY, v předsálí galerie cimbálová muzika Jaroslava Čecha, host večera Šárka Marková a kapela Voilà! Předprodej vstupenek byl zahájen
v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš
Úterý dne 26. ledna 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 28. ledna 2016 v 17.00 hodin
STAROSLOVANSKÁ HARMONIZACE ŽIVOTA
Městská knihovna Velká Bíteš
Přednáší: Dita Desová
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš a Dita Desová
Sobota 30. ledna 2016 od 20.00 hodin
FARNÍ PLES
K tanci a poslechu bude hrát kapela MERLLIN
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 22. února až pátek 26. února 2016 – 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
VÝSTAVA ČINNOSTI STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Středa dne 6. dubna 2016 v 18.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
Hudební doprovod: Band Adama Pavlíka. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí
5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: V Mart production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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PLESOVÁ SEZÓNA 2016

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 23. ledna 2016 – PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ - k tanci a poslechu bude hrát
kapela EREMY, v předsálí galerie cimbálová muzika Jaroslava Čecha, host večera
Šárka Marková a kapela Voilà! Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Sobota 30. ledna 2016 – FARNÍ PLES – k tanci a poslechu bude hrát kapela MERLLIN
Sobota 6. února 2016 – 17. REPREZENTAČNÍ PLES PBS VELKÁ BÍTEŠ - k tanci a poslechu hraje VYSOČINKA, v předsálí galerie cimbálová muzika Kyničan, host večera Jiří Korn.
Sobota 20. února 2016 – SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ - moderují Marcela Doubková a Martin Hrdinka, vítězi ankety zazpívá Petr Bende, hraje
Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy a hlavní host Helena Vondráčková. Po půlnoci Retro disco s M. Hrdinkou. V I. patře hraje cimbálová muzika Grajcar. Předprodej
místenek na recepci U Raušů.
Sobota 27. února 2016 – RYBÁŘSKÝ PLES – k tanci a poslechu bude hrát skupina
PIKARDI
Sobota 5. března 2016 – MAŠKARNÍ BÁL – k tanci a poslechu bude hrát kapela SPRINT
Neděle 6. března 2016 – DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM

ŠKOLY
ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE
Jako každý rok se na 1. adventní neděli ve Velké Bíteši rozsvítil vánoční strom,
bohužel pro tento rok při špatném počasí. Děti z MŠ Lánice, ze třídy Včeliček vystoupily
s vánočním pásmem písní a básní. Zazněly písně Vánoční zvoneček, Paní Zima a Vánoční
přání, básničky Vánoční stromeček a řeč Paní Zimy.
V pátek 4. 12. zavítal do obou budov mateřské školy Mikuláš následován andělem
a dvěma čerty. A protože do školky chodí samé hodné děti, měl pro ně připravené balíčky
s dobrotami. Za to děti zazpívaly a přednesly veselé písničky a básničky.
Ještě téhož dne děti ze třídy Soviček již tradičně navštívily spolu s čertem a Mikulášem
babičky a dědečky v Domově důchodců a v Domě s pečovatelskou službou. Po mikulášské
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„Pohádkové bytosti“ při Ježíškové poště v MŠ. | Foto: Soňa Švandová

nadílce děti zazpívaly a zarecitovaly veselé čertovské písničky a říkanky. Babičky a dědečci
děti odměnili nejenom potleskem, ale pro každého měli připravenou nějakou sladkost.
Na oplátku je děti obdarovaly malým dárečkem z keramické hlíny.
Dne 14. 12. děti vyrazily na velkou předvánoční výpravu do lesa za zvířátky. Doma si děti
za pomoci rodičů nachystaly do baťůžků laskominy pro zvířátka a v lese jimi ozdobily stromeček, aby měla zvířátka přilepšení na zimu. Druhý den, když se děti šly podívat, jestli už
zvířátka něco ochutnala, čekalo na ně u stromečku velké překvapení. Celý strom byl ozdobený dárečky pro děti a na větvičce byl dopis se vzkazem od zvířátek. Děkovaly za pamlsky
a za jejich starostlivost o ně.
Ve středu 15. 12. se ve školce, tentokrát v budově v Lánicích uskutečnila tradiční Ježíškova pošta, na kterou přišlo mnoho dětí a rodičů z Velké Bíteše i okolí. Cestou za andílkem
čekalo na děti několik pohádkových zastavení, kde se plnily různé úkoly, ale hlavně užila
spousta legrace. V cíli cesty byl andílek, kterému děti mohly pošeptat, co si přejí od Ježíška.
Pokud s sebou měly děti dopis, andílek jim jej orazítkoval, aby měly jistotu, že vzkaz Ježíškovi vyřídí.
Ve středu 16. 12. jsme se všichni sešli ve třídě Berušek. V rámci eTwinningu se celá
mateřská škola zapojila do projektu Christmas cards Exchange 2015 (výměna vánočních přání). Děti s paní učitelkami vyrobily a koncem listopadu zaslaly vánoční přání
do škol z dvanácti evropských zemí. S netrpělivostí jsme pak očekávali, zdali i děti
z těchto zemí zašlou vánoční přání k nám do České republiky. Přání nám skutečně
tradiční poštou před Vánocemi přišla, a to z Francie, Bulharska, Belgie, Rumunska,
Velké Británie, Turecka, Polska, Slovenska, Itálie, Řecka, Švédska a Španělska, z čehož
jsme měli obrovskou radost. Při společném setkání jsme prozkoumávali mapu Evropy
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a hledali země, odkud přání přišla. Děti se dozvěděly, jak se slaví Vánoce v jiných
zemích.
Právě v prostředí eTwinningu jsme společně shlédli fotografie a videonahrávky koled
a vánočních písní na internetu, které si zaslaly zúčastněné školy z uvedených zemí jako
vánoční video pozdrav. Děti velice zaujalo, když viděly samy sebe a kamarády z naší MŠ
z obrazovky z internetu. Společně jsme si pak zazpívali i anglickou vánoční píseň a českou
koledu, které jsme na oplátku zaslali dětem do zahraničí.
Ve čtvrtek 17. 12. přišly na návštěvu k předškolákům děti z prvních tříd ZŠ. Přinesly
dětem ukázat školní aktovky, popovídaly si o škole, vypracovaly s dětmi jednoduché úkoly.
Zazpívaly si u vánočního stromečku koledy a hlavně vařily čaje z bylinek. O bylinky se
staraly děti ze školky, ale na jejich sběr a sušení si pozvaly na podzim kamarády ze školy.
K vánočnímu cukroví bylinkové čaje chutnaly nejlépe!
V závěru týdne si děti pohrály s hračkami, které jim do školky přinesl Ježíšek. Zpívali
jsme koledy, povídali si o přáních, Vánocích, ochutnali vánoční cukroví a připomněli si
některé vánoční tradice.
Přejeme vám všem, dětem, rodičům i prarodičům mnoho úspěchů, pohodu a štěstí
v novém roce 2016.

Kolektiv zaměstnanců z Mateřské školy Masarykova náměstí a Lánice

PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH
Naše škola uspěla v září 2015 v grantovém programu Podpora polytechnické
výchovy v mateřských a základních školách, který vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. K uskutečnění tohoto dotačního projektu bylo potřeba financování ze tří zdrojů - MŠMT, Kraj Vysočina a další partnerští sponzoři. Zásluhu
na spolupodílení mají tyto partnerské
firmy - PBS Velká Bíteš, Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, a.s., FRANKISCHE, PRE„Dílnička“ v MŠ. | Foto: Lenka Jašková
TOL, WIKOV Sázavan, PSJ.
Výstupem projektu bylo zbudování „dílničky“ v každé třídě, dílenského koutu v zahradním Altánu a zakoupení šroubovacích stavebnic do každé třídy. „Dílničky“ byly vybaveny
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svěrákem a kufříkem plným funkčního nářadí, velikostně přizpůsobeného dětem. Stejné
vybavení bude v letních měsících k dispozici i v zahradním Altánu. V „dílničkách“ jsou
vždy připraveny návrhy věcí, které děti mohou tvořit, nebo si mohou vymýšlet své vlastní
výtvory.
Myslíme si, že náš stanovený cíl – a to podpora polytechnického vzdělání a práce s nářadím - se podařilo naplnit.
Pavlína Oškerová, za kolektiv pedagogů

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Poslední měsíc kalendářního
roku 2015 byl v základní škole
bohatý na zážitky všeho druhu.
V krátkosti zde připomeneme některé z nich.
Druháčci například navštívili
oblíbený Ostrůvek ve Velkém
Meziříčí, kde se dozvěděli více
o zvířátkách v zimě. Vypracovali si
například stopařský pracovní list,
připravili zimní pochoutky pro
ptáčky a domů si přivezli jednoduché ptačí krmítko. Třídní učitelky
Návštěva Mikuláše v první třídě. | Foto: Eva Čermáková
I. Nováková, J. Schwarzbachová
a M. Videnská i děti byly s výukovým programem velmi spokojené.
Již podruhé se v letošním školním roce žáci zapojili do Bobříka informatiky. V mezinárodní soutěži uplatnili hlavně logické myšlení. Paní učitelka I. Syslová pochválila Lucii
Dufkovou z 5. C, která dosáhla na plný počet bodů a v celostátním měřítku se mezi 11 000
soutěžícími umístila mezi 70 nejlepšími. A to si určitě zaslouží gratulaci, nemyslíte?
25. listopadu žáci druhého stupně navštívili činoherní představení Podivný případ se
psem v Městském divadle Brno. Představení doprovázené zajímavými efekty nabídlo i neuvěřitelné výkony herců. Paní učitelka E. Čermáková pochválila žáky za slušné chování.
Všichni už se těší na další divadelní zážitek.
Florbal se těší stálé oblibě jak u dívek, tak i u chlapců. V listopadu se konalo okrskové
kolo v tomto sportu ve Velkém Meziříčí. Mladší žákyně zde suverénně ovládly svou skupinu
a v semifinále porazily ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí. Ve finále dívky nestačily jen na
družstvo ZŠ Měřín a obsadily 2. místo. V následujícím krajském kole dívky nehrály špatně,
ale bohužel jim nepřálo štěstí. I tak si zaslouží pochvalu za snahu a odhodlání, uznala paní
učitelka N. Malcová.
Hoši v okrskovém kole florbalu mladších žáků obsadili první místo s právem postupu
do okresního kola. To proběhlo 27. listopadu 2015 ve Žďáru nad Sázavou. V celkově velmi
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vyrovnaném turnaji obsadilo naše družstvo 3. místo. Pan učitel D. Ubr poděkoval žákům za
vzornou reprezentaci školy.
Počátkem prosince snad všechny děti netrpělivě očekávají příchod Mikuláše, čerta a anděla. Všichni jmenovaní navštívili také děti z prvních tříd. Některé z nich se čertů nahánějících hrůzu trošku bály, ale naštěstí tu byli přátelští andělé, kteří rozpustilé čerty ohlídali.
Poděkování si zaslouží nejen žáci devátých tříd, ale i ochotné maminky, které připravily
těsto na perníčky. Ty s deváťáky upekla paní učitelka M. Vlčková a prvňáčci si na nich zaslouženě pochutnali.
Eva Čermáková

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SADOVÁ
Ke konci roku uzavíráme dva nové projekty. Prvním je projekt hrazený z Evropských strukturálních fondů Čtenářské dílny a cizojazyčné vzdělávání. Projekt umožnil prohloubit vzdělávání
učitelů jazyků a zavést čtenářské dílny. Dvě vyučující německého jazyka absolvovaly metodický
kurz ve Vídni. Získané poznatky umožní výuku tohoto jazyka zkvalitnit a rozšířit. Čtenářské
dílny jsme zavedli ve třídách od 2. do 7. ročníku. V každém ročníku proběhne nejméně 10 dílen
připravených učiteli. Projekt nám také umožnil nakoupit knihy pro výuku čtení a do žákovské
knihovny. Není to pomoc zanedbatelná - nakoupili jsme okolo 600 knih.

Druhým projektem je Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
v Kraji Vysočina. Díky tomuto projektu jsme z kraje dostali příspěvek v hodnotě 49.620 Kč
na zakoupení devadesáti stavebnic pro žáky druhého a třetího ročníku. K tomu je přiřazena
metodika pro učitele. Z vlastních prostředků jsme zakoupili dalších 58 stavebnic, aby s nimi
mohli pracovat všichni žáci v těchto třídách.

Zdeněk Strašák, ředitel Základní školy Velká Bíteš
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POZVÁNKA NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE
SOŠ Jana Tiraye zve všechny zájemce na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Těšit se na Vás budeme v budově školy v Tyršově ulici 239 ve Velké Bíteši, a to v době:
v pátek 15. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu 16. 1. 2016 od 8.00 do 12.00
hodin.
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

KULTURA
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 4. prosince chodil už od
rána po Velké Bíteši opět Mikuláš,
anděl a dva čerti. Tato čtveřice jako
první navštívila radnici města, kde
Mikuláš odměnil zaměstnance malou čokoládou. Poté navštívili Mateřskou školu na Masarykově náměstí, Mateřskou školu v Lánicích
a Mateřskou školu U Stadionu. Děti
byly statečné, zazpívaly Mikulášovi
písničky nebo řekly básničku. Zlobivé děti slíbily, že se polepší. Nakonec všechny děti dostaly malou
sladkou odměnu.
Mikuláš nezapomněl však ani
na starší obyvatele a společně s andělem a čerty zavítal do Domova
Mikuláš před radnicí města. | Foto: Silvie Kotačková
důchodců a Domu pečovatelské
služby ve Velké Bíteši. Tam je doprovodily i děti z Mateřské školy v Lánicích. Mikuláš
s andělem přítomným rozdali malé balíčky a společně si s dětmi za doprovodu paní učitelky
Janštové na kytaru zazpívali pár písní a určitě tak zpříjemnili den obyvatelům domova svojí
návštěvou. Nakonec děti seniorům rozdaly přáníčka, které samy vytvořily.
Odpoledne svou mikulášskou nadílku dostaly také děti z družiny základní školy.
Touto cestou moc děkujeme letošnímu Mikulášovi, anděli i čertům za jejich trpělivost
a skvělý výkon.
Informační centrum a Klub kultury
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM KONCERTEM
Adventní neděle jsou tradičně příležitostí k uspořádání koncertu a nejinak tomu bylo
i druhou neděli adventní u nás v Bíteši. Město Velká Bíteš v čele se starostou Milanem
Vlčkem nám přivezlo fenomenálního houslového virtuoza Václava Hudečka, který se o pódium dělil s tenoristou Jakubem Pustinou a mezzosopranistkou Andreou Purtic. Klavírní
doprovod zpěvákům zajistil Branko Ladič a mistr Hudeček si sebou přivezl svého dlouholetého spoluhráče Petra Adamce. Koncert byl současně zařazen do letošní koncertní sezóny
BHP.
Je třeba podotknout, že účast publika na koncertě byla příkladná. Plný sál je plný sál,
sešli jsme se v počtu přes 200 lidí, což by nám mohli i v Praze závidět. Myslím, že program
koncertu byl pěkně sestaven, umělci se mezi sebou na pódiu střídali a zajistili tak pestrý
a dynamický průběh večera. Na účinkujících bylo vidět, že si vystoupení užívali stejně jako
my. Andrea Purtic předvedla svůj příjemně zabarvený mezzosoprán a vtáhla nás do děje
písní svými citlivě volenými gesty. Výrazný tenor Jakuba Pustiny jistě slyšeli i hosté Naší bítešské a zpěváci si spolu vystřihli i jedno dueto od Mozarta. Václav Hudeček se bítešskému
publiku představil již podruhé a je to pocta, že umělec takového formátu zahrál u nás
v “kulturáku”. Už když mistr nastoupil na pódium, člověk mohl cítit jeho charisma. Hudečkův tón, technika a vůbec celý jeho hudební projev, to je vskutku zážitek. Radost vidět hru
s takovou lehkostí a nadhledem, líbil se mi jeho kontakt s publikem.

„Trojice“ umělců v sálu kulturního domu. | Foto: Otto Hasoň
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Závěrem koncertu se aktivně zapojilo i publikum. Společně jsme si zazpívali několik koled a po potlesku ve stoje došlo i na přídavek. Kdo chtěl, mohl zakoupit CD nebo ulovit
nějaký ten autogram. Václav Hudeček se následně se svou manželkou Evou vydal do Zlína.
S Jakubem Pustinou a Andreou Purtic jsme poté v úzkém kruhu poseděli a pohovořili nad
sklenkou vína. Pěkný závěr pěkného večera.
Určitě si nenechte ujít lednový koncert BHP a přijďte si v novém roce naplnit duši něčím
krásným. Zahraje violoncellista Robert Kružík a klavírista Stanislav Bogunia. Srdečně zvu!
Ondřej Sedlák

VÁNOČNÍ TURNÉ PETRA BENDEHO
V letošním roce zahájil Petr Bende
své již 19. vánoční turné v Miroslavi
u |Znojma, které pokračuje až do
21. prosince, kdy skončí v Uherském
Brodu. V této sérii listopadových
a prosincových koncertů nechyběla
ani Velká Bíteš. V sobotu 12. prosince
se sál kulturního domu opět zaplnil
a velkolepý koncert mohl začít. V letošním roce si Petr vybral netradiční
spojení „Cimbál Bigbandu“, který letos
vystřídal po 12 letech cimbálovou muPetr Bende s Richardem Tesaříkem. | Foto: Silvie Kotačková
ziku Grajcar. Vystoupil také již známý
pěvecký sbor Andante ze Základní umělecké školy Velké Meziříčí, hostem vánočního turné
byl zpěvák Richard Tesařík, který zazpíval své „Rybitví“, „Hrobníky“ z muzikálu Hamlet
a jako společný duet s Petrem zazněla píseň „Karviná“, při které se přidalo i skvělé publikum. Na koncertu vystoupil také mladý nadějný zpěvák a kytarista Víťa Štaigl, o kterém
troufám si říci ještě hodně uslyšíme.
Celým večerem vládla skvělá nálada. Zazněly známé Petrovy písničky, ale také vánoční
koledy jím upravené, jako např. Pásli ovce Valaši, Rolničky. Zazněla také i nová píseň
z letošního roku „Prosinec“.
Součástí koncertu byl křest nového alba, které vzniklo jako živá nahrávka na jedné
zkoušce cimbál bigbandu a přináší 8 skladeb včetně zcela nové „Prosinec“. Kmotrem byl
Víťa Štaigl, který pokřtil CD vínem zhotoveným přímo pro tuto příležitost v rodinném
vinařství Grmolec z Hovoran na moravském Slovácku.
Závěrem Petr Bende popřál všem přítomným krásné Vánoce a i my je ze srdce přejeme
jemu.
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Po skončení závěrečné písně „Nad
horú svítá“ aplaudovalo celé publikum
ve stoje ještě dlouho po jeho skončení.
Nedílnou součástí koncertu byla
i autogramiáda, a kdo chtěl, mohl získat Petrův podpis na plakát, do památníku, nebo CD, DVD, zakoupené
přímo na místě. Také se s Petrem vyfotit a mít pěknou vzpomínku na něj
i na báječný koncert, koupit si malý
dárek z originální produkce pod značkou „pb“. Novinkou byl kalendář na
rok 2016 s Petrovými fotografiemi.

Autogramiáda po koncertu. | Foto: Silvie Kotačková

Po skončení vánočního turné bude Petr pokračovat ve své práci na dalším svém albu.
Písničky už má napsané a nahrávat se bude na začátku příštího roku. Také jak sám řekl,
v „hlavě“ už má také tipy k přípravě vánočního turné pro rok 2016. Máme se na co těšit!
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NOVOROČNÍ KONCERT BHP
Rok 2016 zahájíme v Bítešském hudebním půlkruhu violoncellovým recitálem
v úterý 5. ledna 2016 v 19.00 hodin
v sále KD. Představí se nám na něm
mladý violoncellista a dirigent Robert
Kružík, který je zapsán na listině Nadace
českého hudebního fondu.
Narodil se v Brně v roce 1990. Od 6 let
navštěvoval soukromé hodiny violoncella
u B. Havlíka. Vystudoval brněnskou konzervatoř, kde se kromě hry na violoncello
věnoval také dirigování. Poté se stal posluchačem HAMU v Praze a rovněž stuRobert Kružík. | Foto: Archiv R. Kružíka
doval na Zürcher Hochschule der Künste
ve Švýcarsku. Uspěl na mnoha domácích i mezinárodních soutěžích, např. v soutěži Nadace Bohuslava Martinů získal v roce 2012 první cenu a zvláštní cenu za interpretaci díla
Bohuslava Martinů. Byl členem Moravského komorního orchestru, zahrál si jako sólista
s Filharmonií Brno a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Od roku 2006 je členem Matysova kvarteta. Stejně úspěšně se rozvíjí i jeho dirigentská dráha. Již čtvrtým rokem působí
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jako šéfdirigent Kolínské filharmonie a spolupracuje i s dalšími orchestry- např. Filharmonií Brno, Pražským komorním orchestrem, PKF-Prague Philharmonia, aj.
Ve Velké Bíteši se nám Robert Kružík představí jako violoncellista. Na klavír ho doprovodí Stanislav Bogunia, který je nejen výborný pianista, ale také dirigent, sbormistr
a pedagog. V programu zazní díla nádherná romantická Sonáta pro violoncello a klavír
č. 1 op. 38 Johannesa Brahmse i Variace na slovenskou lidovou píseň Bohuslava Martinů. Nahlédneme do období impresionismu prostřednictvím Sonáty pro violoncello
a klavír C. Debussyho. Dvacáté století připomene skladba Lamento de Boabdil španělského violoncellisty a skladatele Gaspara Cassada A nebude chybět ani český velikán
Antonín Dvořák.
Můžete se tedy těšit na klasický repertoár v podání dvou vynikajících umělců.
5. ledna 2016 proto definitivně odsuňte stranou vzpomínky na vánoční koledy, cukroví
a novoroční přípitky a přijďte se zaposlouchat do lahodných tónů violoncella.
Marika Kašparová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS SRDEČNĚ ZVE NA LEDNOVÉ AKCE
KAMČATKA
Pojďte prožít nezapomenutelné
dobrodružství s Romanem Januszem 12. ledna od 17.00 hod.
v městské knihovně, kde se můžete těšit na multimediální projekci o zemi na konci světa.
Cesta nás zavede na samotný
okraj Asijského kontinentu, mezi
sopečné kužele svérázného poloostrova Kamčatky, prezentovaného formou poutavé diashow
s řadou jedinečných záběrů, s doprovodným komentářem a styloFoto: Roman Janusz
vým hudebním pozadím.
…470 tisíc čtverečních kilometrů, více než 300 sopek, z toho 29 aktivních, překrásná panenská příroda s řadou míst, která ještě čekají na svého objevitele. Mystická krajina posetá
tryskajícími gejzíry, kouřícími fumaroly, termálními prameny a řadou jiných geotermálních jevů.
Největší koncentrace medvědů hnědých na světě, obrovské klimatické rozdíly v rámci
poloostrova… Donedávna zakázaná pohraniční oblast, kam po několik desetiletí nevkročil
žádný cizinec, domov stalinovských vysídlenců, vulkanologů, rybářů či mizejících původ-
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ních kmenů. Země snů – krásná a svůdná, leč i tvrdá a nelítostná. To vše je Kamčatka …ráj
i peklo na samém konci světa.
Roman Janusz
STAROSLOVANSKÁ HARMONIZACE ŽIVOTA
V současné době naše kultura
již pozapomněla na slovanské znalosti o harmonizaci všeho kolem
nás, našeho života i zdraví a obrací
se spíše k dálnovýchodním učením tohoto typu.
Ale i staří Slované věděli, a některé slovanské národy do současnosti vědí, jak harmonizovat naše
obydlí, kde je postavit, co jíst, jak
Foto: Dita Desová
postupovat při výrobě oděvů, jak
navazovat na přírodní cykly, aby náš život byl co nejvyváženější, zachovali jsme si zdraví
a energii po celý život.
Pokusím se vám pomoci objevit tento zapomenutý svět 28. ledna v 17 hodin v Městské
knihovně ve Velké Bíteši.
Dita Desová
LOVCI PEREL
Od ledna 2016 začínáme hrát celoroční hru pro děti všech věkových kategorií - Lovci
perel. Tak přijďte do knihovny, staňte se lovcem a získejte svou vlastní šňůru perel nebo
herní penízky Moriony!
V čem hra spočívá? V knihovně najdete speciálně označené knihy - perlorodky. Při jejím
vypůjčení dostanete domů hrací kartu, která obsahuje otázky k vybrané knize. Po jejím
správném zodpovězení získáte perlu. Tu navlečeme na šňůru se jménem lovce, která bude
viset společně se všemi šňůrami lovců perel na nástěnce v knihovně tak, aby bylo vidět,
jak si kdo mezi lovci stojí.
Pokud budou zodpovězeny i otázky, které jsou na hrací kartě jako dobrovolné, získá za ně
lovec hrací penízky - Moriony. Za ty může nakupovat dvakrát do roka (před prázdninami
a před Vánoci) v knihovním obchůdku, kde najde spoustu zajímavých věciček od různých
záložek, hračiček, sladkostí a ostatně všechno možné nakřečkované.
Hrajeme celý rok a šňůru s perlami si lovci odnesou před Vánoci domů. Je jen na nich,
jaké perličky to budou a hlavně kolik jich bude.
Hra je průběžná, můžete se přihlašovat kdykoli během roku. Nejlepší lovci perel budou
odměněni speciální odměnou.
Těšíme se na všechny odvážně lovce i lovkyně!
Kateřina Brychtová
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OBCHŮZKA KRÁLOVNIČEK NA VELKOBÍTEŠSKU
na krajském seznamu nehmotných kulturních památek

Obchůzka královniček v Březském v roce 2015. | Foto Silva Smutná

Dívčí letnicový obyčej královničky, na Velkobítešsku oživený v roce 2003, byl vloni nominován na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Navrhovatelem byl Muzejní spolek Velkobítešska. Nominace byla odsouhlasena
a zápis proveden 25. listopadu 2015. Položili jsme několik otázek předsedkyni spolku
Silvě Smutné, která současně působí v Regionálním pracovišti tradiční lidové kultury:
Sdělte nám, co ten „Seznam“ vlastně znamená, kdo a proč jej založil?
Seznamem nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (dále pouze „Seznam“) se rozumí soupis nejvýznamnějších projevů nehmotné kultury náležejících do
jedné z těchto oblastí:
- lidové ústní tradice a vyjádření,
- lidové interpretační umění,
- společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události,
- tradiční lidové vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru,
- znalosti a dovednosti spojené s tradičními řemesly.
Seznam byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11
o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011–2015,
kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními od-bornými pracovišti
pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Pravidla pro jejich vedení byla schválena Radou
Kraje Vysočina dne 26. listopadu 2013 pod číslem 12/13. Vedení Seznamu provádí Muzeum
Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, která je pověřenou organizací k zajištění úkolů
tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.
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Kdo Statky na zápis do Seznamu navrhuje?
Mohou to být:
- územní samosprávné celky,
- příspěvkové organizace obcí nebo Kraje Vysočina,
- Regionální pracoviště tradiční lidové kultury,
- další právnické či fyzické osoby.
Které další Statky již seznam obsahuje?
První položka zapsaná na Seznam je Běh o Barchan, jehož nominaci předložilo město Jemnice. V loňském roce přibyly další dva Statky navržené Muzeem Vysočiny Jihlava, a to Skřipácká muzika na Jihlavsku a Betlémská cesta v Třešti. Dne 25. listopadu 2015 byla zapsána
Obchůzka královniček na Velkobítešsku a nominaci navrhl Muzejní spolek Velkobítešska.
Jaký je postup projednávání návrhů na zápis Statku do krajského Seznamu?
Předkladatel zpracuje návrh nominace v písemné podobě (vyplněný formulář s přílohami),
který doručí do 31. července příslušného kalendářního roku Regionálnímu pracovišti tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč. Další postup je uveden na webových stránkách (http://www.muzeumtr.cz/rada-tlk.pdf). V jednom kalendářním roce lze na Seznam
zapsat maximálně dva Statky.
Jaká kritéria by měl Statek splňovat, aby měl šanci se dostat na Seznam?
Odborná pracovní skupina posuzuje, zda nemateriální statek tradiční lidové kultury:
- odpovídá definici Statku, o které jsem se již zmínila na začátku,
- vyskytuje se na území Kraje Vysočina,
- je dosud živý či revitalizovaný, má svou sociální a kulturní funkci i v současnosti,
- je autentický,
- je přiměřeně svým možnostem předáván z generace na generaci,
- je unikátní z hlediska ojedinělosti svědectví, které nese, zejména z pohledu historie,
		 etnologie, kulturní antropologie a jiných příbuzných věd, a to v rámci souboru jevů,
		 k němuž náleží,
- je reprezentativní vzhledem k podobným Statkům v kraji, případně v České repub		 lice, pokud jsou podobné Statky rozšířeny po celém jejím území,
- je reprezentativní z hlediska historické, kulturní a sociální identity,
- je navržen k zápisu do Seznamu na základě účasti společenství nebo jiných skupin,
		 popřípadě dotčených osob nebo jiných nositelů daného Statku s jejich svobodným
		souhlasem.
Děkujeme za rozhovor. V příštím vydání Zpravodaje bychom se měli blíže seznámit se
samotným oživeným obyčejem - svatodušní obchůzkou královniček v Březském.
Redakce Zpravodaje
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TROJDÍLNÝ ZPĚVNÍK DOKONČEN
písněmi z Tišnovska a části Bystřicka

Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci
s brněnským pracovištěm Etnologického
ústavu Akademie věd ČR vydávají s finanční
podporou Ministerstva kultury ČR další svazek
sbírky lidových písní z Podhorácka. Třetí díl
je zaměřený na písně ze severní části národopisného regionu a na jeho přípravě se podílelo
též Podhorácké muzeum v Předklášteří. Knihu
ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do tisku
připravily Marta Toncrová a Silva Smutná.
V devíti tematických celcích je uvedeno 308
písní. Písně byly vybrány z dosud neotištěných
rukopisných pramenů uložených ve fondech
brněnského akademického pracoviště a dále
ze starších tisků a regionální literatury. Použity
jsou rovněž fotografické materiály z muzejních
institucí, státního archivu, obecních úřadů i ze
soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem
písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost – pro aktivity místních folklorních
skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce. Věříme, že spolu s prvním dílem
zaměřeným na střední část Podhorácka (Náměšťsko a Velkobítešsko), který byl vydaný
v roce 2011, a druhým dílem zahrnujícím jihozápadní část regionu (Třebíčsko, Hrotovicko,
Moravskobudějovicko a Jemnicko) vydaným v roce 2013 přispěje k oživení zanikajícího
povědomí obyvatel o místní lidové písni a stane se často používanou součástí rodinných
knihoven. Jednotlivé díly publikace si zájemci mohou zakoupit v Informačním centru
města Velké Bíteše.
Silva Smutná

BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ – I. ČÁST
Založení souboru

Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši. Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si připomeneme některé etapy z minulosti souboru.
Národopisný soubor Bítešan byl ustaven v roce 1965 při Jednotném klubu pracujících
ve Velké Bíteši (JKP).1 Mimo jiné úkoly klub sdružoval obyvatele města a okolí k zájmové
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Jan Hladký se zakládajícími členkami Národopisného souboru Bítešan v roce 1967. Vzadu zleva: Ingrová Božena, Kožnarová
Marie, Kudláčková Dana, Drápelová Milada, Fikrová Blanka, Tunkrová Miroslava, Veselá Jana, Žáková Marie, Jízdná Marie,
Pelánová Emílie. Uprostřed zleva: Kopáčková Jarka, Oplatková Marie, Kožnarová Jana, Tučková Hana, Bartoňková Eva,
Večeřová Ludmila, Smutná Olga, Hvězdová Vlasta, Teperová Irena, Brychtová Vlasta, Měcháčková Helena. Vpředu zleva:
Jeřábková Marie, Holíková Věra, Vostrejšová Alena, Fialová Ivana, Čermáková Ilona, Procházková Jarka, Čermáková Věra.
Foto: Autor neznámý

činnosti v tematicky zaměřených úsecích a kroužcích. Byl to např. kroužek fotografický,
filmový, turistický, výtvarný, šachový oddíl, loutkové divadlo, divadlo malých forem (Dimafor), hudební skupiny. Dětský folklorní soubor byl další aktivitou. Jedna ze zakládajících
členek Bítešanu Marie Zdubová roz. Jeřábková vzpomíná: „Školní rozhlas oznámil zprávu,
že se zakládá nový folklorní soubor a zájemci o činnost v něm se mohou přihlásit. Z naší
třídy se nás přihlásilo hned několik a stejně tak z ostatních šestých a sedmých tříd. Přihlásila
se též děvčata o rok mladší.“ Výuka tanců probíhala v sále klubu v čp. 5 na náměstí. Bítešan
se poprvé veřejnosti představil na jaře roku 1966 v rámci oslavy MDŽ. V březnovém vydání
Kulturního zpravodaje2 je uvedeno: „Národopisný soubor Bítešan předvede staromoravský
tanec Královničky. Účinkuje čtyřicet děvčat v národních krojích. Tanec nacvičil úsek národopisu pod vedením J. Hladkého.“ K této zprávě tehdejší archivář a kronikář města Jaromír
Kotík připojuje několik řádků, které vysvětlují charakter králenských tanců.
Ke skupině dívek ze starší školní mládeže se později přidali též chlapci. Vedoucímu národopisného úseku Janu Hladkému prý pomáhala také učitelka Marie Jílková. Písemných
a obrazových dokladů z počátků souboru není mnoho. Zachovalo se pouze několik fotografií v městském muzeu. Možná, že se další snímky ještě vyskytují mezi bývalými členy.
Bítešan vystupoval při různých společenských akcích, především o hodech, býval součástí
průvodů. V pozůstalosti Jana Hladkého se nalezl seznam členů souboru, kteří se zúčastnili
dvou jednodenních zájezdů spojených s vystoupením, u druhého je poznámka Javoříčko–
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Bouzov. V oznámení rodičům se uvádí: „Odjezd autobusu přesně v 6:30 hodin ráno od JKP.
Žádáme rodiče jmenovaných, aby děti včas vypravili.“ Pamětnice si však vzpomínají především na zájezd do Strážnice v roce 1967, kde Bítešan předvedl opět pásmo Královničky.
Květoslava Ondráková, která vystoupení ve Strážnici spolu s učitelkou Marií Jílkovou v hledišti amfiteátru sledovala, vzpomíná: „Provedení králenských tanců doprovázela zpěvem
u mikrofonu v popředí scény dvojice zpěvaček – moje dcera Zdenka a Lenka Holá. Zájezd
vedl a vystoupení Bítešanu hudebně připravil a nacvičil Antonín Konečný. Podkladem mu
byly královničky hudebně upravené Leošem Janáčkem.“
Ve školním roce 1967–1968 soubor prochází generačními změnami. Starší členové souboru opouští školní lavice a současně též folklorní soubor. Činnost Bítešanu je na několik
let utlumena. V červencovém čísle Zpravodaje z roku 1972 se dozvídáme: „Bítešan vystoupil úspěšně ku příležitosti Kácení máje v Hlinném u Žďáru. Bylo to první vystoupení obnoveného souboru.“ Na fotografiích z let 1973–1976 je skupina mladších dětí při vystoupení
v programu oslav MDŽ, v prvomájovém průvodu a v krojovaném průvodu o tradičních
hodech. O činnosti Bítešanu se dozvídáme pouze útržkovitě z několika zdrojů. Písemné
materiály z činnosti kulturního klubu, ze kterých by bylo možno čerpat informace pro
sestavení souvislé historie souboru, podlehly několika vlnám skartace. Kronika souboru
z počátku nebyla vedena a ani kronikář města nevěnoval činnosti Bítešanu zvláštní pozornost. Proto se obracíme na veřejnost a především na bývalé členy souboru, aby nám svými
vzpomínkami a případně fotografiemi pomohli minulost souboru doplnit.
Poznámky
1
Jednotný klub pracujících byl ve Velké Bíteši ustaven v roce 1964 jako sdružené kulturní zařízení
ROH, jehož úkolem bylo zajišťovat kulturní služby pro zaměstnance První brněnské strojírny,
pro občany města a obyvatele blízkého okolí. Tato organizace svou činností navázala na dřívější
práci osvětové besedy a závodní klubovny. Statut a název se později změnil na Závodní klub
První brněnské strojírny a později následovaly ještě další změny. V současnosti oficiální název
zní: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
2
První číslo Kulturního zpravodaje Jednotného klubu pracujících ve Velké Bíteši vyšlo v lednu
1965.

Silva Smutná

XI. FARNÍ PLES
Přicházíte v nádherných róbách a elegantních oblecích do foyer kulturního domu. Slivovičkou či medovinou si s vámi připíjí Otec Bohumil a farníci. V sále zní hudba... Co to? Zdá
se vám to? Slyšíte dobře? Kouknete na pódium – a hle, už to máte!
Po mnoha letech, kdy vám hráli muzikanti z F-Boxu, k jejichž vrcholným číslům patří jedinečně podaná Lady Karneval, se náš organizační tým rozhodl pro změnu. Pozvali jsme kapelu
Merllin. Ta hraje, cituji z webových stránek, „nesmrtelné evergreeny i současné žhavé novinky.
Rock, pop, klasické vykopávky a lidovky, to všechno uslyšíte v perfektním provedení”.
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Změn dozná i soutěžní klání. Tradiční pomeranče se odkutálely a nahradí je jiná proprieta. Novinka vás čeká rovněž ve vyhlášené tombole – a bude vskutku povznášející.
Ale netřeba se bát, výherce první ceny jako vždy odjede na
skútru.
A protože tento rok papež František vyhlásil rokem milosrdenství, rozhodli jsme se výtěžek z plesu věnovat na pomoc
potřebným.
Dost však psaní, o slovo se hlásí tanec: v sobotu 30. ledna
2016 protančíme střevíce už na XI. farním plese.
Michaela Hanzelková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 138:
V roce 1414 držel dům tesař Jensl,
mnohem později v roce 1594 zámečník
Macek Suslídů. Po něm roku 1615 zdědil dům se zámečnickou dílnou v ceně
70 moravských zlatých syn Jan Suslídů.
V roce 1667 jej již vdova Dorota prodala
i se zámečnickou dílnou za cenu 40 mor.
zlatých Martinu Kotoulovi. Od toho jej
koupil roku 1692 v ceně 35 mor. zlatých
Jindřich Ondrák. Po něm jej roku 1705
městský úřad prodal v téže ceně zámečníkovi Matěji Hejnému. Roku 1714 jej
městský úřad prodal na místě vrchnostenského hejtmana v téže ceně Matěji
Dům čp. 138 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
Nekudovi.
Roku 1736 koupil dům „Nekudovský“ za tutéž cenu zemědělec Florián Ondrák. Ten jej
postoupil v roce 1760, že „pro jeho nedostatečnost na zdraví dálejíc na tom domě hospodařiti nemůže“, svému synovi též zemědělci Františku Ondrákovi, „však s tím doložením,
poněvadž on otec tento grunt vystavěl a náklad vedl, tak tehdy aby syn tým cerám respektive
sestrám svým Alžbětě, Marině a Terezi jedný každý po 5 zlatých tehdy, kdyby k svýmu místu
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přišly, vypláceti má. Otce pak svého až do smrti ve světnici při sobě míti, se všelijakou uctivostí
synovskou předcházeti a kdyby dostatečně jse živiti nemohl, jeho živiti i taky pohřeb vypraviti
jse uvolil“. Pak roku 1796 zdědil dům po svých rodičích zemědělec Antonín Ondrák, který
měl vyplatit svou sestru Františku 50 zlatými.
Později roku 1828 Antonín Ondrák prodal dům „a při něm se vynacházející jak travní
a stromovní i taky vorní tak řečenou záhumnica zahradou i všemi obecníma gruntama na
čas, jak jeden každý soused užívá“ v ceně 320 zlatých konvenční mince svému zeti Josefu
Konečnému. Zároveň „zanechává sobě otec Anton Ondrák a jeho manželka též pro svou nejmladší dceru Annu pohodlný kvartýr, to jest v tom domě novovystavenou sekničku, kterou on
nový hospodář pro všechny zde jmenovaný tři osoby jenom na svůj náklad a outraty vystavěti
povinen bude“. A také jim zajistit „beze všeho platu plac pro obilí a jabloška, maštal pro krávu
a černý dobytek, též plac ve stodoli“. Později od roku 1860 vlastnili dům Jakub a Antonie
Koneční. A roku 1884 jej koupili František a Marie Kratochvílovi, kteří jej patrně vystavěli
do patra.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 170, kn.
č. 11788, fol. 210, 223, 247, kn. č. 11789, fol. 40, 50, 165, kn. č. 11792, fol. 2, kn. č. 11797, fol. 12.

Jan Zduba

SPORT
TURNAJ VE FLORBALU
Prosincové sobotní dopoledne se neslo v duchu mladých talentovaných florbalistů,
kteří tento den netrpělivě očekávali. Do Velké Bíteše dorazilo celkem osm družstev.
Florbalisti z Měřína poskládali celkem tři družstva. Dvojité zastoupení měly i Ivančice,

Společné foto. | Foto: Otto Hasoň
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dále se zúčastnila mužstva z Rosic, Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše. Turnaj se hrál
systémem dvou skupin po čtyřech týmech. Po odehrání skupin se setkaly týmy v bojích
o sedmé, páté, třetí a první místo.
S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů
i diváků. Všech 90 zúčastněných hráčů udělalo vše pro to, aby si mohlo odnést tu nejcennější medaili. Krátce po poledni bylo rozhodnuto, že první místo obsadí tým chlapců
z Náměště nad Oslavou, který prošel celým turnajem beze ztráty jediného bodu a nastřílel mnoho branek! Ve finále jednoznačně zvítězil nad Ivančicemi. Velká Bíteš hrála zápas
o třetí místo s Měřínem. Po bojovném a vyrovnaném duelu si bíteští borci mohli pověsit na
krk bronzové medaile.
Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odvedeného výkonu. Na závěr bych chtěl poděkovat městu Velká Bíteš za finanční příspěvek ke
koupi dárkových balíčků a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty povzbudit.
Tomáš Rozmahel

1 ZLATÁ, 2 STŘÍBRNÉ A 1 BRONZOVÁ…
tyto medaile vybojovala děvčata z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak na Oblastním
přeboru Kraje Vysočina, který se konal v Bedřichově.
Za sestavu se švihadlem získala zlatou medaili Jana Káňová a Eliška Příhodová. Za sestavu
bez náčiní obdržely střibrnou medaili Aneta Bajerová, Natálie Bajerová a Sofie Mathurinová.
Další stříbrnou medaili za sestavu s obručí převzaly Tereza Hrdličková a Veronika Marková.
Bronzovou medaili za sestavu s obručí a švihadlem získaly Adéla Antošová, Naďa Burianová a Michaela Dolíhalová.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Spartak. Gratulujeme.
Výkonný výbor TJ Spartak

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš děkuje všem sponzorům, kteří mají nemalou zásluhu na zdárném průběhu pořádaných akcí v tomto roce, svými finančními dary
nám přispěly na zakoupení vybavení pro oddíly mládeže, které nás reprezentují v soutěžích
a turnajích. Věříme, že budou i nadále naši sportovní aktivitu podporovat a finančně nám
pomáhat. Patří jim náš velký dík. Naše poděkování patří také všem vedoucím oddílů,
trenérům a cvičitelům za jejich obětavou práci, kterou vykonávají na úkor svého volného
času bez nároku na odměnu.
Do nového roku 2016 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak
i soukromém životě.
Výkonný výbor TJ Spartak
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ROZLOUČENÍ
Koncem listopadu 2015 nás zastihla smutná zpráva. Z našich řad odešla dlouholetá
členka Tělovýchovné jednoty Spartak paní Jana Rosendorfová. I když jsme znali její zdravotní stav, bylo nám těžko uvěřit této zprávě. Paní Jana Rosendorfová dlouhá léta vedla
účetní evidenci, byla členkou výkonného výboru TJ, pomáhala organizovat akce pořádané
naší Tělovýchovnou jednotou. Jejím odchodem ztrácíme velkou oporu. S bolestí v srdci
jsme se s ní rozloučili v brněnském krematoriu dne 3. prosince.
Jani, ve vzpomínkách však zůstáváš stále s námi.
Výkonný výbor TJ Spartak

VÁNOČNÍ AKADEMIE TJ SPARTAK
V pátek 11. prosince se ve sportovní hale TJ Spartak konala již tradiční Vánoční akademie. Sportovní hala se zaplnila sportovci, a to doslova. Přihlášených sportovců bylo 265.
Po nástupu všech účinkujících byla akademie zahájena předsedou TJ Ondřejem Blahou,
který přivítal všechny přítomné. Akci moderovala Milena Janštová. O kvalitní zvuk se pak
postaral Alois Špaček.
Jako první vystoupily mažoretky z Lažánek, tentokrát děvčata ve věku 12-15roků. Svoji
skladbu nacvičily na letním soustředění a nazvaly ji pracovně „Kakaová lajna“. Z náměšťského
oddílu sportovní gymnastiky přijela děvčata se skladbou „Kostichřasti“, „Srdeční záležitost“,
„Snowboardistky“ .a „Kleopatry“. Děti z Mateřské školy U Stadionu pod vedením paní učitelky Gabriely Součkové a Marie Trnkové se představily s tanečním vystoupením dětské zumby

Skladba s obručí. | Foto: Silvie Kotačková
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Vystoupení judistů. | Foto: Silvie Kotačková

v netradičním jazyce. Přítomné zavedly do neobvyklého světa zvířátek. Z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak pod vedením Michaely Křenkové a Jiřiny Langové předvedly nejmladší gymnastky, co už umí s balónem, Veronika Marková a Tereza Hrdličková ukázaly skladbu s obručí,
za kterou v oblastním přeboru, získaly stříbrnou medaili. Dále byla ukázka s kužely společně
i s Baver Třebíč a se švihadlem. V letošním roce opět začal svoji sportovní činnost oddíl sportovní gymnastiky pod vedením Jiřiny Loupové a Pavli Nováčkové. Na akademii předvedly základy
sportovní gymnastiky. Vystoupení s názvem „V peřině“ bylo hip hopové pod vedením trenérek
Eriky Nováčkové a Viktorie Blahové, které jsou také vedoucími sportovní gymnastiky. Oddíl florbalové přípravky pod vedením Tomáše Rozmahela a Tomáše Urbánka ukázal malou ukázku 1. – 3.
třídy této hry. Minulý týden se přípravka umístila na 3. místě v turnaji 1. – 3. tříd přímo ve Velké
Bíteši. Jako další se předvedl oddíl JUDO z TJ Spartak. Tento oddíl má v letošním roce rekordní
počet členů a na této akademii se představilo přes 40 judistů všech věkových i váhových kategorií.
V prvním vystoupení se představila přípravka – ti nejmladší a předvedli, co se od září naučili. Poté
s malou ukázkou nastoupili zkušení závodníci a představili chvaty i techniky sebeobrany. Nakonec
byla ukázka judistického „důchodu“ v porovnání s aktivními závodníky.
Představilo se zde i volejbalové družstvo žákyň. Děvčata hrají krajský přebor a letošní
sezonu zahájila velmi dobře. V současné době jsou ve skupině, která soupeří o 5. až 9. místo
z celkových 28. Volejbalová přípravka pod vedením Petra Světlíka ukázala malou ukázku
toho, co se už hráči naučili s míčem.
Na závěr Vánoční akademie vystoupila skupina Mighty Shake ze Zastávky.
Všichni účinkující svoji skladbu výborně zvládli, za odměnu dostaly děti malý dárkový
balíček. Poděkování patří Radimovi Blažkovi za přispění při nákupu do dárkových balíčků.
Na závěr Ondřej Blaha poděkoval všem přítomným za účast, trenérům i cvičitelům za jejich
aktivní činnost v TJ. Velké díky patří i Haně Holíkové za celou organizaci.
S přáním příjemně strávených vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví
a úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě se přítomní odebrali do svých domovů.
Další akademie, a to okresní, se bude konat v měsíci dubnu 2016, kde se předvedou současné, ale i nové sportovní oddíly se svými ukázkami nejen z Velké Bíteše.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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OSTATNÍ
INFORMACE OD SENIORKLUBU
Vážení senioři, přejeme Vám i Vašim rodinám do nového roku pevné zdraví,
hodně úspěchů a stálý úsměv na tváři.
Také děkujeme všem, co nám věnovali svůj čas a obohatili naše pravidelné schůzky.
Povídali si s námi o svých cestovatelských zážitcích, historii města, práci policie, myslivců
a nebo jak pečovat o své zdraví.
Naše poděkování patří také městskému úřadu, pracovníkům Klubu kultury a Informačního centra, BDS Velká Bíteš a Jiřímu Raušovi.
Zveme všechny seniory na naši schůzku ve středu 20. ledna 2016, které se tradičně zúčastní starosta města Ing. Milan Vlček. Přijďte ve 14.00 hodin do přísálí kulturního domu.
Seniorklub Velká Bíteš

KAŽDÝ MÁ V SOBĚ VLASTNÍ VESMÍR
Když jsem slyšela v rádiu písničku od Lenky Filipové Částečné zatmění srdce, zaujala mě
část textu: „Každý má v sobě vlastní vesmír, svůj hvězdný prach, něžnou mlhovinu snů ….“
Tato slova mi zněla v hlavě a musela jsem o nich přemýšlet. Vzpomněla jsem si na svoje dětství,
kdy jsem se zavřenýma očima prožívala vysněná dobrodružství s Vinetouem a Old Shatterhandem a jinými oblíbenými hrdiny. Když jsem dospívala, utíkala jsem do snů, kde jsem prožívala
láskyplný vztah se statečným mladým ochráncem. Vždycky ale pak následoval návrat do reality,
která už nebyla tak růžová. Myslím, že podobně to prožívá každý člověk. Reálný svět kolem
nás se nám někdy zdá příliš tvrdý, lidé okolo se k nám nechovají vždy tak, jak bychom si přáli,
a okolnosti se nevyvíjí vždy podle našich představ. Prožíváme stres, obavy z toho, co přijde,
jak se vše vyvine, z reakce ostatních, z našeho selhání. Někdy může být řešením útěk do světa
fantazie. Ve svých představách si vše nastavíme tak, jak bychom chtěli, aby to fungovalo. V naší
fantazii se může dít cokoli, nic není nemožné. O to horší může být procitnutí.
Každý člověk touží po tom, aby se cítil vyrovnaně, bezpečně, nebyl pod vlivem vypjatých
emocí, které ovlivňují jeho úsudek a jednání, vnímal, že to, co dělá je smysluplné, nemusel
se bát reakce druhých. Ale jak toho docílit v bdělém stavu, aby toto nemusel vyhledávat ve
světě svých snů? Křesťané znají tento stav a mají pro něj výraz „pokoj v srdci“. O pokoji je
napsáno i v Bibli a stojí tam, že opravdový pokoj může dát člověku jen Bůh.
List Filipským, 4. kapitola:
• 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte
		 své žádosti Bohu.
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• 7A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
		 Ježíši.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to funguje. Pokud vás výše uvedené téma oslovilo,
přijďte si o něm popovídat. Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají
každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 17.00 hodin v učebně v prostorách Klubu
kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Těšíme se na setkání s vámi.
Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši vám přeje Boží pokoj
a požehnání do nového roku

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 32/2015 KONANÉ DNE 9. LISTOPADU 2015
2/32/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/2015 ze dne 26. 10. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 9.11.2015
3/32/15/RM – rozhoduje poskytnout finanční dar Městské správě sociálních služeb, Havlíčkova 19,
680 01 Boskovice ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2015
4/32/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 18/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2015
5/32/15/RM – rozhoduje poskytnout finanční příspěvek osadním výborům na Mikulášskou nadílku
ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22.12.2015
6/32/15/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavíranou
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390 zřizované na pozemcích
- p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3008/34 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3008/35 ostatní plocha, ostatní komunikace
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města s jednorázovou náhradou stanovenou na základě
znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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7/32/15/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5870/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 740.490,- Kč se
splatností kupní ceny do 31.3.2016 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
b) rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní o úplatném převodu
- bytové jednotky č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5870/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 740.490,- Kč se
splatností kupní ceny do 31.03.2016 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
c) rozhodnout uzavřít zástavní smlouvu k
- bytové jednotce č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve
výši id. 5870/71470
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš a Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.,
IČ: 492 41 397,Vinohradská 3218/169, Praha 10.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
8/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/2 v budově č.p. 275, bytový dům, na p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 89/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.
89/1000 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 770.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
9/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/11 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6210/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 6210/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 762.030,- Kč
s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
10/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést vodovodní přípojku na pozemcích
p.č. 1377, 1378, 1380, 1381/6, 2542/19, 2542/4, 2542/8 v k.ú. a obci Velká Bíteš pro RD č.p. 145,
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ul. Růžová, Velká Bíteš z vlastnictví města s tím, že převodce uhradí veškeré náklady související
s převodem vodovodní přípojky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
11/32/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit části pozemku p.č. 187 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 219273/2015 a nově označené:
- díl „a“ o výměře 12 m2,
- díl „d“ o výměře 6 m2,
- díl „g“ o výměře 7 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
12/32/15/RM – doporučuje ZM
a) nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 16 rod. rekr. na p.č. 2847 v k.ú. Velká Bíteš,
obec Velká Bíteš za cenu 175.000,- Kč z jejího vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš
b) zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
13/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a ČR-Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 jako budoucím povinným spočívající ve zřízení, provozování a udržování optické sítě
na pozemku p.č. 3012/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Velká Bíteš za finanční náhradu ve výši
3.000,- Kč na dobu existence kabelu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
14/32/15/RM – rozhoduje prominout nájemné za pronájem pozemku p.č. 1136 vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené v k.ú. Březka u Velké Bíteše za rok 2015 ve výši 1.112,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
15/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
a) část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu
č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
b) část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu
č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
c) část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu
č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
d) část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu
č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 z vlast-
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nictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
16/32/15/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech
23.12.2015 - 31.12.2015.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 23.12.2015
17/32/15/RM – bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP za rok 2015
v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 9.11.2015
18/32/15/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí ve Velké
Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem
uspořádání a organizace kulturní akce „Novoroční oslavy“ dne 1.1.2016.
odpovědnost: starosta termín: 1.1.2016
19/32/15/RM – bere na vědomí vyúčtování čerpání rezervního fondu Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace na rekonstrukci baru v kulturním domě.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 9.11.2015
20/32/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření
města č. 19/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 23.11.2015
21/32/15/RM – rozhoduje souhlasit se skácením proschlých smrčků na pozemku ve spoluvlastnictví města parc. č. 298/2 v k.ú. Bezděkov s tím, že skácení bude provedeno až po udělení souhlasu
spoluvlastníka pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
22/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 3315 – orná
půda o výměře cca 1527 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2.Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku, vkladem KS do KN a daň z nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
23/32/15/RM – rozhoduje zadat zpracování projektové dokumentace na přeložku vodovodu v ul.
Lánice ve Velké Bíteši a připravovat realizaci akce na rok 2016- 2017.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
24/32/15/RM – rozhoduje souhlasit se skácením modřínu rostoucím u hranice stavby na parc. č.
2117 na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2115/1 v k. ú. Velká Bíteš za podmínky, že práce si
zajistí stavebník na své náklady a dřevo předá městu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
25/32/15/RM – rozhoduje skácet dvě lípy na pozemcích města parc. č. 2920/1 a 4446 v k.ú. Velká
Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
26/32/15/RM – rozhoduje skácet dva smrky a jednu borovici na pozemku ve vlastnictví města parc.
č. 1339/9 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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27/32/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc.č. 4083/1 – orná půda
o výměře cca 2140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemek parc.č. 4084/1 orná půda o výměře 2260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude
řešen uhrazením doplatku 120 Kč/m2 rozdílu. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku
a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
29/32/15/RM – rozhoduje svolat jednání za účelem vyloučení tranzitní dopravy s dotčenými obcemi
v úseku od Ostrovačic po Křeptov, s odbory dopravy MěÚ Velké Meziříčí, MěÚ Rosice a s dopravními inspektoráty Policie ČR pro okresy Brno-venkov, Žďár nad Sázavou a na základě výsledků
jednání zadat vyhotovení projektové dokumentace na vyloučení tranzitní dopravy z Velké Bíteše
firmě ZNAKOM s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
30/32/15/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2015
31/32/15/RM – bere na vědomí připravovanou změnu užívání výtahu v bytových domech na adrese
Velká Bíteš, U Stadionu 475 a 548.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1.1.2016
32/32/15/RM – rozhoduje dát výpověď z nájmu bytu na adrese: Holubí Zhoř, 59501 Velká Bíteš,
v souladu s § 2291 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu zvlášť závažného
porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Rada města rozhoduje předat dluh nájemce na adrese: Holubí Zhoř, 59501 Velká Bíteš, k vymáhání
právní cestou v případě, že ke dni stanovenému jako den předání (vrácení) bytu pronajímateli nájemce tento dluh neuhradí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.1.2015
33/32/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby části „pod ZŠ 1. etapa“ na Babinci ze cenu 96.000 Kč bez DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení a provádění stavby části „Babinec 2. + 3. etapa“ na Babinci ze cenu 183.000
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
34/32/15/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 644 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
35/32/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemek p.č. 2539/134 orná
půda o výměře 1200 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
36/32/15/RM – bere na vědomí zveřejnění záměru města Velká Bíteš směnit pozemky nebo jejich
části, a to:
- část p.č. 4105/2 orná půda o výměře cca 475 m2
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- část p.č. 4105/3 orná půda o výměře cca 420 m2
- část p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2
- část p.č. 4147 orná půda o výměře cca 800 m2
- p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
- p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
- p.č. 1509/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2
- část p.č. 2180/25 orná půda o výměře cca 200 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20.11.2015
37/32/15/RM – rozhoduje objednat autorské zpracování bítešských dějin dle č.j. MÚVB/1444/15 za
cenu 300.000 Kč u Nakladatelství Lidové noviny.
odpovědnost: starosta termín: 30.11.2015
38/32/15/RM – doporučuje ZM schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/5224/2015-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1389 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM
do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. IV.
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
39/32/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
se zhotovitelem KROS – stav, a.s. Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se umožňuje
prodloužení termínu dokončení z důvodu klimatických podmínek a navyšuje cena díla o vícepráce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
40/32/15/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 9.11.2015
41/32/15/RM – bere na vědomí vyúčtování akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2015“ a folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2015“ předložené Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 9.11.2015
42/32/15/RM – rozhoduje neposkytnout finanční dar.
odpovědnost: odbor správní termín: 30.11.2015
43/32/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu frankovacího stroje s firmou XERTEC a.s.,
IČO: 27399508, Údolní 212/1, 147 00 Praha 4.
odpovědnost: odbor správní termín: 30.11.2015
44/32/15/RM – ukládá Tomáši Jelínkovi, řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace předložit Radě města Velká Bíteš koncepci činnosti organizace na rok 2016.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 27.11.2015
45/32/15/RM – pověřuje odbor majetkový zajištěním zpracování projektu vodovodu a kanalizace
v Košíkově prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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46/32/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti KROS – stav, a.s. Körnerova
7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657 na zateplení a výměnu oken půdních bytů na základní škole Sadová
579 ve Velké Bíteši za 252.121 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
47/32/15/RM – rozhoduje přijmout nabídku finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti
Outulný, a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 262 30 992 na úhradu nákladů spojených s financováním kulturních a sportovních činností ve Velké Bíteši a pověřuje odbor finanční přípravou
darovací smlouvy.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 33/2015 KONANÉ DNE 23. LISTOPADU 2015
2/33/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 32/2015 ze dne 9.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 23.11.2015
3/33/15/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace o vyhlášení volného dne.
odpovědnost: rada města termín: 23.11.2015
4/33/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8268/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 4.12.2015
5/33/15/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zamítnutí žaloby o neplatnosti výpovědi z roku 2013 soudem dne 13.10.2015.
odpovědnost: rada města termín: 23.11.2015
6/33/15/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zamítnutí odvolání o neplatnosti výpovědi z roku 2013 soudem dne 10.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 23.11.2015
7/33/15/RM – bere na vědomí informace ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručené dne 13.11.2015 pod č.j. MÚVB/8511/15.
odpovědnost: rada města termín: 23.11.2015
8/33/15/RM – schvaluje předloženou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Lánice, Velká Bíteš a rozhoduje pokračovat v projektové přípravě pro realizaci akce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7.12.2015
9/33/15/RM – schvaluje předloženou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na rekonstrukci místní komunikace Pod Spravedlností a rozhoduje pokračovat v projektové přípravě pro realizaci akce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7.12.2015
10/33/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/21 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 6270/71884,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši
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id. 6270/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 785.333,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
11/33/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 4605/1 oddělenou
geometrickým plánem č. 2222-8179/2015 a nově označenou p.č. 4605/8 zastavěná plocha, byt. dům
o výměře 292 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ:
253 45 524, Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 776.250,- Kč s tím, že kupující
uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14.12.2015
12/33/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 110 v domě
č.p. 85 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš, ke dni 31.12.2015 za podmínky,
že k uvedenému dni budou uhrazeny platby nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 01.01.2014.
Rada města dále rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je
nebytový prostor číslo 110 v domě č.p. 85 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš,
od 01.01.2016, účel využití: zkušebna hudební produkce, doba nájmu: na dobu neurčitou, nájemné
za měsíc: 287,00 Kč, měsíční platba záloh na služby: 795,00 Kč, za podmínky, že k uvedenému
dni bude uzavřena dohoda o ukončení nájmu předmětného nebytového prostoru se stávajícím nájemcem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
13/33/15/RM – schvaluje Provozní řád venkovních hracích ploch předložený ředitelkou Mateřské
školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.11.2015
14/33/15/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 31.12.2015.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.12.2015
15/33/15/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 31.12.2015.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.12.2015
16/33/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708
90749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve
zřízení a provozování kabelu optické sítě na pozemcích:
- p.č. 3009/1 ostatní plocha, silnice,
- p.č. 3009/91 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3011/28 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3012/9 ostatní plocha, silnice
vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným
provozována stavba na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
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17/33/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ se
zhotovitelem KROS – stav, a.s. Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se mění rozsah
předmětu plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7.12.2015
18/33/15/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic
pozemků týkající se pozemku p.č. PK 342/1v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
19/33/15/RM – ve věci žádosti pana Vladimíra Častulíka, IČ: 115 11 460, sídlo U Stadionu 474,
595 01 Velká Bíteš, o prominutí nájmu rozhoduje neprominout platbu nájemného za tři měsíce užívání nebytového prostoru číslo 104 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, v celkové výši
16.410,00 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
20/33/15/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 302 o výměře 77,23 m2 na adrese:
U Stadionu 475, Velká Bíteš do 30.11.2016 za nájemné 60,00Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
21/33/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 2+1
v domě č.p. 250, Návrší, Velká Bíteš ke dni 31.12.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
22/33/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o výměře 52,83 m2 na adrese:
Velká Bíteš, Návrší 250, na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016, za nájemné 60,00Kč/m2/
měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
23/33/15/RM – rozhoduje uzavřít s nájemci bytu v domě č.p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké
Bíteši, předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 34/2015 KONANÉ DNE 30. LISTOPADU 2015
2/34/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 33/2015 ze dne 23.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 30.11.2015
3/34/15/RM – doporučuje ZM schválit Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 14.12.2015
4/34/15/RM – doporučuje ZM navýšit limit na mzdy pro středisko Domov důchodců dle žádosti
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 30.11.2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2015
5/34/15/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o zřízení Městské policie Velká Bíteš ke dni 1.7.2016.
odpovědnost: tajemnice termín: 14.12.2015
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6/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout ukončit členství města Velká Bíteš Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko a za tím účelem pověřuje p. místostarostu podat výpověď členství města Velká
Bíteš v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko.
odpovědnost: místostarosta termín: 14.12.2015
8/34/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Velká Bíteš – výstavba kanalizačních přípojek pro č.p. 244, 251, 271, 274 v ulici Kpt. Jaroše“
ve výši Kč 163 740,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou,
IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10.12.2015
9/34/15/RM – schvaluje navýšení účetních odpisů DHIM na rok 2015 dle žádosti Mateřské školy
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23.12.2015
10/34/15/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 6/2015 ze dne 23.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 30.11.2015
11/34/15/RM – bere na vědomí záznam ze zasedání školské rady při Základní škole Velká Bíteš,
příspěvkové organizaci konaného dne 5.10.2015.
odpovědnost: rada města termín: 30.11.2015
12/34/15/RM – doporučuje ZM poskytnout ICKK finanční příspěvek na ušití krojů pro místní
folklórní skupiny ve výši 88.329 Kč a současně RM požaduje předložení plánu obnovy krojů v roce
2016 za případné finanční spoluúčasti obce Osová Bítýška.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 14.12.2015
13/34/15/RM – doporučuje ZM schválit rozpočet města Velká Bíteš na rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2015
14/34/15/RM – souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajská pobočka v Jihlavě, určila za osobu užívající byt,
který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Lánice 42, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 20.12.2015
15/34/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města
č. 20/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 4.12.2015
16/34/15/RM – doporučuje ZM schválit Grantový program na rok 2016 Sport a tělovýchova
a Grantový program na rok 2016 Kultura a ostatní zájmová činnost vč. formulářů žádostí o dotaci
a formulářů pro finanční vypořádání v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2015
17/34/15/RM – doporučuje ZM poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč
z rozpočtu města na rok 2016 na základě její žádosti ve výši 23.000 Kč,- na úhradu nákladů spojených s provozem Oblastní charity Třebíč v roce 2016 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8.2.2016
18/34/15/RM – rozhoduje prominout dluh (příslušenství) nájemci bytu na adrese: U Stadionu 548,
595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
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19/34/15/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 18.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 30.11.2015
20/34/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, Návrší 249, Velká Bíteš od
01.01.2016 na dobu neurčitou za nájemné 60,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
21/34/15/RM – rozhoduje neposkytnout finanční příspěvek Gymnazijní společnosti z. s., U Školy
č. 39, Zastávka z rozpočtu města na rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2015
22/34/15/RM – rozhoduje skácet smrk rostoucí na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2294/3
v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.01.2016
23/34/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření
města č. 21/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2015
24/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit:
- p.č. 2539/126 orná půda o výměře 1235 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/70 orná půda oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou
p.č. 2539/138 o výměře 194 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
ve vlastnictví města Velká Bíteš za id. 1/11 pozemku p.č. 1846 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú.
a obci Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1200,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí uhradí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
25/34/15/RM – bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce v Základní škole Velká
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci č.j. ČŠIJ-942/15-J.
odpovědnost: rada města termín: 30.11.2015
26/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout
a) směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené
díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká
Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou
díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků
uhrazeným městu s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení plynové přípojky
k domu na p.č. 184 v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních
stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty,
b) směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou díl
„a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182 oddělené geometrickým
plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“ o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků hrazeným městem. Součástí směnné smlouvy
bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči
sobě vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty.
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Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným
dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
27/34/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 7, obč.
vyb., na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře cca 125 m2 za nájemné ve výši min. 820,- Kč/
m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
28/34/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 42, obč.
vyb., na p.č. 321 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře cca 71 m2 za nájemné ve výši min. 618,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.12.2015
29/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit
- pozemek p.č. 2539/134 orná půda o výměře 1200 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města
Velká Bíteš za
- část pozemku p.č. 1328/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2247-161/2015 a nově označenou
p.č. 1328/6 trvalý travní porost o výměře 71 m2,
- část pozemku p.č. 2542/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2247-161/2015 a nově označenou
p.č. 2542/20 trvalý travní porost o výměře 15 m2,
- pozemek p.č. 2540 trvalý travní porost o výměře 763 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem ve
výši 403.320,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady vybudování dopravní a technické infrastruktury k pozemku p.č. 2539/134 v k.ú. a obci Velká
Bíteš. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
30/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90
749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení
a provozování stavby chodníku na pozemcích:
- p.č. 3005/17 ostatní plocha, silnice,
- p.č. 3020/2 ostatní plocha, silnice,
vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným
provozována stavba na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
31/34/15/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových
prostor v budově č.p. 86 na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to část nebytového prostoru č. 101
o výměře cca 18 m2 včetně příslušenství byla doručena 1 nabídka nájemného,
b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od Dany Ráčkové, místo podnikání Křoví
166, 594 54 Křoví, IČ 46231072 ve výši 900 Kč/m2/rok,
c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 86 na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
a to část nebytového prostoru č. 101 o výměře cca 18 m2 včetně příslušenství Daně Ráčkové, místo
podnikání Křoví 166, 594 54 Křoví, IČ 46231072 za nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok od 1.3.2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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32/34/15/RM – rozhoduje schválit předložené znění Oznámení o zahájení zadávacího řízení
a Zadávací dokumentace veřejné zakázky „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní
křižovatky“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
33/34/15/RM – souhlasí s poskytnutím a zpřístupněním digitálních dat svého LHP Krajským úřadem Kraje Vysočina Městskému úřadu Velké Meziříčí pro výkon státní správy lesů na tomto obecním
úřadě s rozšířenou působností, včetně vyhotovení souvislého mapového zobrazení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
odpovědnost: starosta termín: 31.12.2015
34/34/15/RM – bere na vědomí výběr zhotovitele stavby ocelové haly, a to společnosti
A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., předložený jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: jednatel TS termín: 1.12.2015
35/34/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“
se zhotovitelem KROS – stav, a.s. Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se prodlužuje
termín dokončení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
36/34/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti ze dne 30.11.2015.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
37/34/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit
- část pozemku p.č. 2539/78 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou
díl „k“ o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- část p.č. 2539/79 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „l“
o výměře 93 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/79 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „m“
o výměře 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/80 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „n“
o výměře 157 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- p.č. 2539/125 orná půda o výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/124 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „g“
o výměře 713 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2539/124 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou
p.č. 2539/124 orná půda o výměře 101 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/124 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „h“
o výměře 36 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- část p.č. 2539/123 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „i“
o výměře 708 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- pozemek p.č. 2539/140 vznikající dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 o výměře 99 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš
ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1196/8 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš
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s doplatkem ve výši 3.829.200,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš v dohodnutých splátkách
tak, že doplatek v celé výši bude uhrazen nejpozději do 30.06.2016. V případě, že nebude doplatek
v plné výši uhrazen, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným
dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14.12.2015
38/34/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2015:
• Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
		 příspěvková organizace
• Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
		 organizace
• Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
		 organizace
• Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
		 příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
39/34/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za rok 2015 MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
40/34/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za rok 2015 Tomáši Jelínkovi, řediteli Informačního
centra a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
41/34/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za rok 2015 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31.12.2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 35/2015 KONANÉ DNE 14. PROSINCE 2015
2/35/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 34/2015 ze dne 30.11.2015.
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2015
3/35/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle závěrečného rozpočtového opatření města
č. 22/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15.1.2016
4/35/15/RM – rozhoduje uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací,
IČ 65993390, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, 587 33 Jihlava jako s prodávajícím kupní
smlouvu k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě silnice I. třídy číslo 12PT-000574/03,
P/K/38/2015 s kupní cenou 77.139,92 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2015
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5/35/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru a věcných darů Základní školou Velká
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9010/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
6/35/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9117/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
7/35/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9080/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
8/35/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9083/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
9/35/15/RM – rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti
o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/9084/15.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2015
10/35/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 04-15-153 na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ s Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210, kterým se mění způsob fakturace příkazníka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.12.2015
11/35/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 03-15-26 na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ s Energy Benefit Centre o.p.s., IČ: 279 38 808, kterým se mění způsob fakturace příkazníka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21.12.2015
12/35/15/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. č.: 91/2016.
odpovědnost: odbor správní termín: 21.12.2015
13/35/15/RM – bere na vědomí zápis „Obchůzky královniček na Velkobítešsku“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina a vyslovuje poděkování paní Silvě Smutné
za její kulturní přínos pro Velkou Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2015
14/35/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor č. 101 v budově č.p. 5,
bydlení, na p.č. 161 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 42,5 m2 za nájemné ve výši min. 820,- Kč/
m2/rok od 1.3.2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
15/35/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o údržbě telekomunikačního zařízení s firmou Telconnect s.r.o., Otakara Ševčíka 10, 636 00 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 31.12.2015
16/35/15/RM – rozhoduje uzavřít licenční smlouvu na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium s firmou GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5.
odpovědnost: odbor správní termín: 31.12.2015
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17/35/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucí oprávněnou a městem Velká Bíteš jako budoucím povinným týkajícím se uložení
zemního kabelu na pozemcích
- p.č. 594/1 lesní pozemek,
- p.č. 594/2 lesní pozemek,
- p.č. 597/4 orná půda
vše v k.ú. a obci Křoví za jednorázovou úhradu ve výši 2.075,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
18/35/15/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu č. ID PR01253.0079 na finanční dar ve výši 11
616,- Kč s dárcem Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2015
usnesení 19/35/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 216 o výměře 30,99 m2 na
adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475, na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016, za nájemné 60,00
Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.12.2015
20/35/15/RM – schvaluje s účinností od 1.1.2016 platový výměr MUDr. Svatopluka Horka, ředitele
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1.1.2016
21/35/15/RM – schvaluje s účinností od 1.1.2016 platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1.1.2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 8/2015 KONANÉHO DNE 23. LISTOPADU 2015
1/8/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Marii Cahovou a Ing. Bohumila Hejtmánka.
3/8/15/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015
č. 17/2015 schválené radou města dne 26.10.2015 a č. 18/2015 schválené radou města dne
9.11.2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 23.11.2015
4/8/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 19/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2015
5/8/15/ZM: rozhoduje
a) úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5870/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 740.490,- Kč se
splatností kupní ceny do 31.3.2016 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
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b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní o úplatném převodu
- bytové jednotky č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5870/71470
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 740.490,- Kč se splatností kupní
ceny do 31.3.2016 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující
c) uzavřít zástavní smlouvu k
- bytové jednotce č. 278/24 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5870/71470,
- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5870/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš a Českomoravskou stavební
spořitelnou, a.s., IČ: 492 41 397, Vinohradská 3218/169, Praha 10.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 31.12.2015
6/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/11 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6210/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 6210/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 762.030,- Kč
s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost:odbor majetkový termín: 31.12.2015
7/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/2 v budově č.p. 275, bytový dům, na p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 89/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.
89/1000 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 770.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
8/8/15/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 275/7 v budově
č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 85/1000 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha
a nádvoří ve výši id. 85/1000 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně
za 619.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly
doručeny 4 nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
ve výši 701.148,- Kč,
ve výši 801.999,- Kč,

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

Leden 2016 | 45

ve výši 750.000,- Kč,
ve výši 851.000,- Kč,
c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 275/7 v budově č.p. 275 na p.č. 794, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 275 ve výši id. 85/1000 a spoluvlastnický podíl na
pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id. 85/1000 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
851.000,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí kupující,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
9/8/15/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/118 včetně části
pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené díl „d“
o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015
a nově označené díl „e“ o výměře 6 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny,
minimálně za 1200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,Kč byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.203,- Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/118 včetně části pozemku p.č. 2539/70 oddělené
geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené díl „d“ o výměře 22 m2 a části pozemku
p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené díl „e“ o výměře
6 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.203,- Kč/m2 s tím, že náklady na podání návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
10/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/7
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
11/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/8 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
12/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/9 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 48 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
13/8/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou dle geometrického plánu č. 2229-143/2015 a nově označenou p.č. 1533/10 ostatní
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plocha, jiná plocha o výměře 66 m2 z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
14/8/15/ZM: rozhoduje
a) nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 16 rod. rekr. na p.č. 2847 v k.ú. Velká Bíteš,
obec Velká Bíteš za cenu 175.000,- Kč z jejího vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš
b) zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2847 lesní pozemek o výměře 34 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
15/8/15/ ZM: rozhoduje bezúplatně převést vodovodní přípojku na pozemcích p.č. 1377, 1378,
1380, 1381/6, 2542/19, 2542/4, 2542/8 v k.ú. a obci Velká Bíteš pro RD č.p. 145, ul. Růžová, Velká
Bíteš z vlastnictví města s tím, že převodce uhradí veškeré náklady související s převodem vodovodní přípojky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
16/8/15/ZM: rozhoduje schválit předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/5224/2015-BZRM, a to k pozemku
parc. č. 1389 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do
vlastnictví města Velká Bíteš, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v čl. IV.
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
17/8/15/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a ČR-Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 jako
budoucím povinným spočívající ve zřízení, provozování a udržování optické sítě na pozemku p.č.
3012/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Velká Bíteš za finanční náhradu ve výši cca 3.000,- Kč na
dobu existence kabelu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
18/8/15/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4083/1 – orná půda o výměře cca 2140 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města za pozemek p.č. 4084/1 - orná půda o výměře 2260 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude řešen doplatkem ve výši 120,- Kč/m2.
Náklady na vypracování geometrického oddělení pozemku a náklady související s vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2016
19/8/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4682 orná půda o výměře cca 991 m2
v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady na vypracování geometrického
oddělení pozemku a náklady související s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2016
20/8/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3315 orná půda o výměře cca 1527 m2 do
vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2. Náklady na vypracování geometrického oddělení pozemku
a náklady související s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.3.2016
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VZPOMÍNÁME
Dne 31. ledna 2016 uplyne jeden rok od úmrtí naší milované
maminky, paní Heleny Hlaváčkové. Kdo jste ji znali, věnujte ji
s námi tichou vzpomínku.
Stanislav a Helena – děti s rodinami

Dne 31. ledna 2016 uplyne 10 let od úmrtí našeho syna Petra
Doubka, který nás nečekaně opustil ve věku 31 roků. Kdo jste ho
znali, prosíme věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkují rodiče

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna. Děkuji T: 774
273 920.
Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Dobrá lokalita výhodou. Děkuji. T: 732 115 802.
Prodám pěkný dům v obci Křoví. CP 737m2. Garáž, zahrada, sklep. Vel. Bíteš 6 km. T: 605
221 928
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, 59501, 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 Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro únor 2016: 19. ledna 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ZODPOVĚDNĚ K VAŠEMU ŽIVOTU
Nezáleží kolik je vám let, ani jakého jste pohlaví či postavení - radost, lásku, zdraví
a štěstí můžete prožívat kdykoliv. Už žádné výmluvy, lítosti, strachy ani bolesti. Sami moc
dobře víte, co můžete udělat a změnit, abyste byli spokojeni s vaším životem…
Sluneční oáza vám nabízí léčivé produkty, služby a programy na míru přímo pro vás, které
vám mohou usnadnit cestu k vašim vytouženým cílům…
V lednu jsme si pro vás nachystali sobotní odpoledne s různými hosty, kde se můžete inspirovat, něčemu se přiučit, odpočnout si, zasmát se a strávit příjemný čas v léčivé atmosféře
kamenů, svíček, obrazů a zkušeností lidí, kteří řešili podobné životní nesnáze jako vy.
Také se na vás budeme těšit každý pátek od 8.30 do 18.00 h, kde si můžete přijít odpočnout,
vykreslit si léčivou mandalu, přečíst si moudré verše, které vám mohou odpovědět na vaše
životní otázky, načerpat energii, zaposlouchat se do léčivých tónů a atmosféry Sluneční oázy
za symbolický příspěvek 30 Kč.
Jestliže i vy můžete nabídnout léčebné programy, či zboží pro ostatní, ozvěte se nám rádi
rozšíříme náš SLUNEČNÍ TÝM….
Prozatím se na vás těší paní Julie s paní Marcelou s lektory.
Více na www.slunecnioaza.cz
Julie Kolářová
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem vedení akciové společnosti
První brněnská strojírna Velká Bíteš i jménem
svým, abych se krátce ohlédl za rokem 2015.
Právě skončený rok 2015 byl pro naši firmu
opět velmi úspěšný, byl pro nás rokem
rekordním již pošesté v řadě.
Rosteme jak v prodeji, zisku, tak i přidané
hodnotě na pracovníka. Máme řadu
rozpracovaných projektů v oblasti letectví,
energetiky, finálních výrobků, přesných odlitků
či povrchových úprav. Inovovali jsme letecké
motory, startovací a pomocné energetické
systémy letadel a vrtulníků, kde jsme získali od čínského leteckého civilního
úřadu certifikaci. Dále jsme přišli na trh s novými typy přesných odlitků axiálních
a radiálních turbínových kol ze superslitin pro turbodmychadla a letecké motory.
Máme také nový typ dekantační odstředivky s vyšší účinností pro čistírny
odpadních vod a potravinářské provozy. Investovali jsme do nových technologií,
například nová vakuová pec pro výrobu přesných odlitků, stroj na broušení
ozubených kol v leteckých přesnostech. Zastaralé vytápění areálu jsme nahradili
novým plynovým, včetně nových rozvodů tepla po celém areálu. Nadále jsou
našimi největšími trhy na východě Rusko a Čína, na západě Německo a
Švýcarsko.
Uvítali jsme v PBS předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který přestřižením pásky
slavnostně otevřel novou část slévárenské haly. Opět jsme dosáhli významných
ocenění – získali jsme 1. místo v kategorii Inovace v soutěži Podnikatelský projekt
roku za inovaci výroby leteckého turbovrtulového motoru TP100, byli jsme
vyhodnoceni jako Úspěšná firma v letošním ročníku Národní ceny kvality.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům, jejichž práce,
schopností a dovedností si velice vážím. Věřím, že vše je v lidech. Jací jsou lidé,
taková je firma. Také věřím, že firma má takové lidi, jaké si zaslouží. Platí obecná
pravda, jak se chováte k lidem, tak se budou chovat oni k vám.
Dále děkuji za velmi dobrou spolupráci vedení města Velké Bíteše, Střední
odborné škole Jana Tiraye, Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš,
akciové společnosti PBS ENERGO a PBS Turbo s.r.o. Mé díky také směřuje k více
než 1800 lidem, kteří se přišli podívat první říjnovou sobotu v Den otevřených
dveří do našeho areálu na Vlkovské ulici.
Přeji Vám všem v novém roce 2016 jen to nejlepší, pevné a stálé zdraví, štěstí,
osobní a pracovní úspěchy, vzájemnou toleranci, úctu člověka k člověku a Boží
požehnání k našemu lidskému počínání.
Ing. Milan Macholán
generální ředitel
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
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