ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červen 2015
Jakub Pustina – Kulturní dům, Velká Bíteš.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak jistě sami sledujete první etapa stavebních prací
v ulici Kpt. Jaroše se od osmnáctého května dostala
do své druhé fáze. Tou je po dobudování potřebných
částí splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu
vlastní rekonstrukce vozovky, kterou pro Ředitelství silnic a dálnic ČR provádí společnost OHL ŽS.
Předpokládaný termín dokončení prací první etapy
a zprovoznění rekonstruovaného úseku ulice je i nadále plánován na 30. června.
Práce na rekonstrukci druhé budovy radnice se
v uplynulém měsíci po odstěhování pracovníků finančního a majetkového odboru značně zintenzivnily. Mimo jiné se dozdíval prostor pro výtah a sociální zařízení, pracovalo se na podlahách a elektroinstalaci, přezdívala se většina okenních
a dveřních otvorů, otloukala se vnější omítka na budově. Současně s tím jednal majetkový odbor intenzivně s památkáři a postupně odsouhlasil podrobnosti vnějšího i vnitřního vzhledu objektu tak, aby byl zachován jeho historický ráz. V této souvislosti bych
rád poděkoval pracovníkům městského úřadu a veřejnosti za pochopení a vstřícný přístup
k situaci, ve které bylo dočasně nutné sestěhovat pracoviště úřadu do první budovy radnice
a do sousední budovy technických služeb. Předpokládané dokončení prací a nastěhování
finančního a majetkového odboru na zrekonstruovaná pracoviště v červenci jistě přinesou
úlevu celému úřadu i občanům.
V mateřské škole v Lánicích pokračovaly stavební práce na rekonstrukci patra objektu.
Během bouracích prací byl v celém rozsahu patra odkryt a zdokumentován celkový skutečný stav stropů nad přízemím. Takto bylo zjištěno, že stávající strop je nevhodnou kombinací větších ocelových nosníků s vloženými dřevěnými trámy, z nichž většinu navíc
tvořily použité, dožilé a staticky nevyhovující krokve starých střešních vazeb a systému
menších ocelových nosníků s hurdiskami, doplněnými betonovou vrstvou. Z výše uvedeného důvodu bylo rozhodnuto na základě statického posudku o vybourání tohoto stropu
v části objektu nad třídami a realizaci nových stropních konstrukcí, splňujících nezbytné
statické a akustické parametry. Rozhodování nám usnadnila v tomto případě získaná státní
dotace na tuto akci ve výši téměř cca 7,3 mil. Kč. Původně plánované dočasné přestěhování stávajících dvou tříd dětí přibližně na dva týdny do základní umělecké školy se tak
prodlouží až do konce června. Vzhledem k plánovanému uzavření školky během letních
prázdnin a soustředění provozu pouze na pracovišti na Masarykově náměstí 86 tak nastoupí děti do opravené školky až v září.
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Celý letošní rok se na radnici nese ve znamení příprav řady větších investičních akcí,
týkajících se jak technické infrastruktury města, tak jeho objektů. Je mi potěšením vám
oznámit, že na letošní plánovanou realizaci zateplení dvou budov bítešské základní školy
na ulici Sadová a Za školou nám byla v závěru května ministerstvem životního prostředí
přiznána dotace v plánované výši cca 9,2 mil. Kč. Smysl těchto opatření pro město je
naprosto zřejmý z finančních úspor na provozních nákladech objektů, které již byly v nedávné minulosti zatepleny. Ať už se jedná o mateřskou školu U Stadionu, kulturní dům
nebo SOŠ Jana Tiraye.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás tímto osobně pozvat na akce organizované Informačním centrem a Klubem
kultury v rámci bítešské pouti o víkendu 19. – 21. června 2015. Doufám, že si vyberete
z nabídky vážné hudby, dětského folkloru či dechovky, případně se necháte přilákat dalším
ročníkem mistrovství historických velocipedů s doprovodným hudebním programem. Přál
bych si, aby se bítešská pouť na novém bítešském náměstí zařadila mezi pravidelné každoroční akce, které si v budoucnu budete užívat i se svými známými a přáteli.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Středa dne 3. června 2015 od 9.00 hodin
DEN DĚTÍ
Ukázka hasičské techniky, záchranné služby a Policie ČR, spolupráce s BESIP s doprovodným programem na téma bezpečnost silničního provozu, ukázka výcviku záchranářského
psa, dětské hry, skákací hrad a trampolína.
Prostranství před kulturním domem a dětské hřiště u sokolovny, Velká Bíteš. V případě
nepříznivého počasí bude program přesunut do velké sportovní haly TJ Spartak a sálu KD.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(Den dětí ICaKK od 9 do 12 hodin, Den dětí TJ SPARTAK od 14.30 hodin ve sport. hale).
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak
Čtvrtek dne 4. června 2015 v 17.00 hodin
MOTÝLI BÍTEŠSKA
Přednáška a beseda s Tomášem Hamříkem, promítání fotografií, výstava fotografií motýlů
Františka Ježe
Městské muzeum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš
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Pátek dne 5. června 2015 v 15.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Zábavný program s brněnskými Tetinami Matyldou a Klotyldou, písničky, tanec, odpoledne
plné her, odměny, pasování předškoláků. V areálu Mateřské školy U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu ve Velké Bíteši
Pátek dne 5. června 2015 v 19.00 hodin
SETKÁNÍ S ERIKOU BEZDÍČKOVOU
Svůj životní příběh plný odvahy, lásky a slz povypráví Erika Bezdíčková v sále Základní
umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Bítešská akademie a Kolpingova rodina
Neděle dne 7. června 2015 od 14.30 hodin
FARNÍ ODPOLEDNE
Na farní zahradě. V rámci farního odpoledne oslaví otec Bohumil 60. narozeniny.
Vystoupí sourozenci Macholánovi, skákací hrad a občerstvení zajištěno.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Neděle dne 14. června 2015 od 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Koná se v náhradním termínu - Start u radnice postupně mezi 14. a 15. hodinou, cíl na farní
zahradě. Pohádky, soutěže a hry, skákací hrad a trampolína budou k dispozici.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL
Od 16. do 26. června 2015 po - pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
ČTYŘIKRÁT JINAK A PŘECE O NÁS…
Výstava Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116.
Vernisáž výstavy v úterý 16. června 2015 v 17.00 hodin, vystoupí žáci ZŠ Tišnovská 116
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: ZŠ Tišnovská ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa dne 17. června 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 19. června 2015 v 18.00 hodin
BOHOSLUŽBA PRO ŠKOLÁKY A UČITELE - ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
V kostele sv. Jana Křtitele
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
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BÍTEŠSKÁ POUŤ:
Pátek dne 19. června 2015 v 19.00 hodin
KONCERT - Tišnovský komorní orchestr
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 20. června 2015 – po celý den – MISTROVSTVÍ ČR HISTORICKÝCH
VELOCIPEDŮ
Na hlavním pódiu na Masarykově náměstí vystoupí: Český animační team, žáci ZUŠ Velká Bíteš, WraaDap Band Zdeňka Treblíka ze ZUŠ Smetanova Brno, Vendula Příhodová, Láďa Kerndl a The Bugles (The Beatles revival). Farmářský trh na spodní straně Masarykova náměstí.
Sobota 20. a neděle 21. června 2015 od 13.00 do18.00 a v neděli od 8.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S KLUBOVOU EXPOZICÍ KRÁLÍKŮ
STŘÍBŘITÝCH MALÝCH
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, základní organizace Velká Bíteš
Neděle dne 21. června 2015 v 8.00 a 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY
Pouť sv. Jana Křtitele – hlavní host: Vít Fatěna
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Neděle dne 21. června 2015
v 15.00 hodin – MLADÉ BÍTEŠSKO – přehlídka dětských folklorních skupin, vystoupí
dětské skupiny Národopisného souboru Bítešan a děti z Bítešánku a Sluníčka při mateřských školách ve Velké Bíteši.
v 17.00 hodin – vystoupení Dechové hudby DOUBRAVĚNKA
Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
V případě nepříznivého počasí budou nedělní akce přesunuty do sálu kulturního domu.
Sobota dne 27. června 2015 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – Vzpomínka na cesty za smírčími kameny, na sever k Radešínu, 6. SK
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 27. června 2015 od 14.00 hodin
BĚH DO KŘIBU - XXIX. ročník tradičního závodu v Pucově
Otevření tratě: 14.00 hod., uzavření tratě: 16.30 hod.
Nejrychlejší účastník vyhraje ŽIVÉ SELE.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Pucov
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POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ KONCERTY ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VELKÉ BÍTEŠI:
„Už umím hrát“ – koncertní sál ZUŠ – 22. 6. 2015 v 16.00 hodin – hudební obor
„Děti hrají rodičům“ – koncertní sál ZUŠ – 23. 6. 2015 v 16.00 hodin – hudební obor
„Závěrečný koncert“ – KD Velká Bíteš – 24. 6. 2015 v 16.00 hodin – hudební a taneční
obor

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ČERVENCI:
Úterý dne 21. července do pátku 24. července 2015 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 21.7. – „Tři bratři“, 22.7. – „Vejška“, 23. 7. – „Hodinový
manžel“, 24. 7. – „Fotograf“.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje: Restaurace Naše bítešská
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ
Jednotlivé přednášky se konají v termínech 30. června, 14. července, 28. července,
11. srpna, 25. srpna, 8. září a 22. září. Jejich témata včetně podrobnějších informací
budou upřesněny v červencovém Zpravodaji a na portále www.bitessko.com.
REZERVACE NUTNÁ (přednáška je určena pro max. 50 osob) na Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši, tel. č. 566789311
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice
referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň: zejména vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, pří-
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prava, řízení a realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, příprava,
zadávání a kontrola veřejných zakázek, agenda získávání dotací.
Termín odevzdání přihlášky: do 10. 6. 2015 do 12:00 hodin.
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání stavebního směru.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice

ZÁMĚR PRODEJE BYTU
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a usnesením rady města Velká Bíteš č. 17/15/15/RM ze dne 13. 4. 2015 záměr
prodat:
- bytovou jednotku č. 280/12 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 280 bydlení a na
		 pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří ve výši id. 6630/71884 v k.ú. a obci
		 Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 741.700,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy.
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 ve I. nadzemním podlaží domu č.p. 280 na
ul. U Stadionu ve Velké Bíteši.
Byt sestává ze dvou pokojů o výměře 14,9 m2 a 13,6 m2, kuchyně o výměře 14,2 m2, předsíně o výměře 2,5 m2, koupelny s WC o výměře 4,5 m2 a balkónu o výměře 1,5 m2. Celková
podlahová plocha bytu činí 51,2 m2. K bytu náleží i 2 sklepy umístěné mimo bytovou jednotku, a to sklep o výměře 1,4 m2 a sklep o výměře 6,3 m2.
Nabídky kupní ceny budou předloženy v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – PRODEJ BYTU Č. 280/12“.
Nabídky je možno podávat do 18. 6. 2015 do 12 hod. na podatelně Městského úřadu Velká
Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš. K později podaným nabídkám nebude
přihlíženo.
Náležitosti nabídky:
- fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,
		 telefonní číslo, podpis
- právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za práv		 nickou osobu a její podpis, telefonní číslo.
Bytová jednotka č. 280/23 je oceněna znaleckým posudkem č. 38-6/2015 ze dne 7. 5. 2015,
znalecký posudek je k nahlédnutí na majetkovém odboru městského úřadu Velká Bíteš.
Byt bude k 1. 7. 2015 vyklizen.
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Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo od záměru prodeje bytové jednotky č. 280/12 v budově č.p. 280 na p.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš odstoupit.
Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš

TĚŠTE SE NA „BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 2016“
Rada Kraje Vysočina dne 28. 4. 2015 svým usnesením 0769/14/2015/RK rozhodla
v grantovém programu s názvem „Jednorázové akce 2015“ poskytnout dotaci ve výši
15.000,- Kč Velké Bíteši na akci „BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 2016“. Informační centrum a Klub kultury, který vypracoval žádost o tento grantový program, nabídne našim
dětem (samozřejmě i rodičům) po celý den spoustu her, soutěží a překvapení. Budeme se
opět snažit o spolupráci s partnerem BESIP i Integrovaným záchranným systémem.
Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

ŠKOLY
SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY U STADIONU
…NEJEN S RODINOU
Dlouhodobá praxe a zkušenosti
nám ukázaly, že informovanost
rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem komunikace
a spolupráce a že vztahy mateřské
školy s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce. Rodiče
jsou významnými partnery školy
a bez nich by škola nemohla plnit naše náročné cíle. Základem
spolupráce rodičů a školy je vzáNávštěva v AG FOODS GROUP, a.s. | Foto: Archiv MŠ
jemné informování. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.
V současné době se část škol hlásí k projektu Rodiče vítáni. Tato značka je zatím přidělována pouze školám a víceletým gymnáziím. Nicméně kritéria stanovená pro registraci
do projektu lze úspěšně použít i pro naši školu. V nadcházejícím období se tedy pokusíme
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nastavit si smysluplná kriteria a ověřit si, zda bychom v budoucnosti mohli o titul a přidělení značky Rodiče vítáni usilovat (pokud ovšem tato značka bude fungovat i v oblasti
předškolního vzdělávání, pak budeme připravení a první na startovní čáře).
Pro vyhodnocení a zpětnou vazbu se budeme snažit naplňovat kritéria delší dobu a rovněž naší snahou bude zapojit co nejvíce lidí, kterých se tato oblast týká. Účelem rovněž
nebude vyhodnocovat velké množství kritérií, ale zaměříme se spíše než na kvantitu na
kvalitu, na kritéria, která budeme schopni spolehlivě a kvalitně naplňovat. Důležitý bude
i úhel pohledu, tedy zda naplňování kritérií vyhodnotí totožně i druhá strana – rodiče dětí.
Ostatně to bude smyslem nastavení naší spolupráce. Lze takto snadno odhalit mezery
v komunikaci mezi rodiči a školou. I když se snažíme nabízet spoustu aktivit, je možné,
že informační servis selhává a pozitivní komunikace pak má mezery. Vyhodnocování lze
následně rovněž použít pro sebehodnocení školy, tedy k uvědomění si toho, co škola pro
rodiče dělá, popřípadě co by mohla dělat.
Některé z forem spolupráce (především pobyt rodičů ve třídě, edukativně stimulační skupiny, konzultační hodiny pro rodiče...) mohou přinášet počáteční pochyby,
nejistotu nebo nedůvěru, ale věříme, že ve většině případů nakonec dojde k pozitivní reakci, která nám, pedagogům dodá chuť do dalších aktivit a rodičům jistotu, že jejich dítě
navštěvuje školu, kde je spokojené a oni se o tom mohou přesvědčit.
Spolupráce s rodiči je tedy naším prvořadým záměrem, nicméně naše škola spolupracuje
i s jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí
a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy a veřejnosti.
Spolupráce s ostatními organizacemi také napomáhá k získávání kompetencí z různých
oblastí.
Jen pro názornost, o které partnery a oblasti se jedná (nepostihneme zde však všechny
…výčet by byl zdlouhavý a pro čtenáře nepříliš zajímavý):
Spolupráce
- se zřizovatelem
- se školami a školkami v rámci regionu i mimo něj
- s Mateřským centrem Bítešáček
- s Informačním centrem a Klubem kultury
- se školskými poradenskými zařízeními (poradny, speciálně pedagogická centra)
- s lékaři, lékárnami, optikou
- s environmentálním poradenstvím
- s Domovem důchodců a Domem pečovatelské služby
- …
Další velká oblast partnerství se týká spolupráce s firmami a společnostmi v rámci sponzorské pomoci. V kontaktu jsme s většinou firem v rámci regionu, s některými celoročně,
s dalšími pouze nahodile a příležitostně.
Vždy je však důležité, že obě strany musí chtít, musí spolu umět komunikovat,
musí si umět naslouchat a musí najít společně shodu. Snahou obou musí být vytvářet pro
děti podnětné a kvalitní podmínky pro vzdělávání.
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V pátek 15. května se jedno z takovýchto setkání dětí naší školičky a donátora uskutečnilo a partnerství bylo prohloubeno.
Jednalo se o návštěvu společnosti AG FOODS GROUP, a.s. Košíkov v rámci oslav
25. výročí založení firmy.
Společnost AG FOODS nám dodává velkou škálu nápojů a díky jejím produktům máme
téměř komplexně zajištěn pitný režim našich dětí. Díky pestrosti a skvělé chuti jsou produkty firmy u dětí velice oblíbené. Neobsahují konzervanty a jsou bez umělých barviv.
V naší školní kuchyni lze rovněž najít od společnosti AG FOODS vybavení gastro technikou.
Spolupráce se společností AG FOODS trvá již mnoho roků… děti jsou obdarovávány
u příležitosti Dne dětí, Mikulášské a Velikonoční nadílky, aktivně se zúčastňujeme výtvarných tvoření na dané téma, podílíme se na „testování“ nových produktů a společně
organizujeme další aktivity.
V Košíkově byla dětem věku přijatelným způsobem předložena prezentace se skvělým
motivačním prvkem, prohlédli jsme si prezentační místnosti, v laboratoři očichali vůně
některých produktů, prošli jsme si provoněné skladové i výrobní prostory, zjistili, jak se
pohybují vysokozdvižné vozíky, jak se plní balíčky s voňavými nápoji, jak se balí krabice
s hotovými produkty, co se stane, když se dostane do výroby nežádoucí předmět,
a dozvěděli jsme se spoustu dalších, i pro nás dospělé, nových informací….prostě zažili
jsme zrození voňavých čajíků, které máme rádi.
Celá exkurze byla navíc motivována hledáním postaviček Mrkvíka, po jehož nalezení
byla dětem předána velká krabice s voňavými dobrůtkami.
Katko, Věrko a prostě Vy všichni, jejichž jména jsme si nezapamatovali a kteří jste se na
úspěšnosti této akce podíleli, moc Vám děkujeme za vstřícnost, ochotu, profesionální přístup, realizaci systematického, smysluplného a na minuty promyšleného každého našeho
kroku ve firmě …za zajištění dopravy a prostě za to, že jste nás pozvali.
PS … po Vaší výborné ledové tříšti jsme neonemocněli a její chuť spojenou se vzpomínkou na nádherně strávené dopoledne cítíme ještě dnes.
Janíková Jiřina za kolektiv učitelek a dětí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
V měsíci dubnu jsme v základní škole věnovali pozornost mnoha různým zajímavým
aktivitám. Tak například jsme se již po patnácté v rámci Dne Země snažili alespoň trošku
přispět k zlepšení stavu našeho nejbližšího okolí. Věřili byste, že jsme nasbírali celých
300 kg odpadků? Úklid však nebyl jedinou aktivitou, které se žáci 20. dubna věnovali. Jak
prozradil p. Holánek, žáci absolvovali exkurzi na Sběrný dvůr a na bioplynovou stanici,
nebo se podívali k nejbližším studánkám. Celý den se pěkně vydařil.
Děti z druhých tříd a 4. B věnovali pozornost ochraně přírody i v dalších dnech. Na besedu o lesích za nimi přišel myslivec Jan Liška. Paní učitelky sdělily, že jeho povídání bylo
velmi poutavé a navíc žáci mohli prozkoumat třeba kančí čelist nebo paroží.
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Návštěva ZOO Jihlava. | Foto: I. Nováková

Sedmé ročníky čekal projekt Voda. Proběhl 22. a 23. dubna. Jak celá věc probíhala,
jsme se zeptaly třídní učitelky 7. A, J. Cendelínové. Dozvěděli jsme se, že žáci pracovali
v několika dílnách a poté se zaměřili na zpracování prezentací. Všechny se samozřejmě
nějakým způsobem dotýkaly hlavního tématu – vody. Na závěr ještě proběhla exkurze na
ČOV ve Velké Bíteši. Žáci i učitelé byli s průběhem projektových dnů spokojeni.
29. duben věnovali žáci devátých tříd čas velmi závažnému a také smutnému tématu
– holocaustu. Nejprve zhlédli divadelní představení s názvem Hygiena krve. Jak název
i tematika napovídají, rozhodně nešlo o žádné oddechové představení, naopak místy některým možná naskakovala husí kůže. Nejpoutavější na celém dni bylo povídání o osobních zkušenostech z věznění v Terezíně pana Frieda, bývalého předsedy Židovské obce
Brno. Do třetice si žáci židovskou tématiku připomněli na brněnském židovském hřbitově.
Věříme, že žáci pochopili, jak tragickou část historie slovo holocaust skrývá, konstatovala
jedna z organizátorek akce E. Čermáková.
Letošní osmáci strávili poslední dubnový čtvrtek také na exkurzi. Nejprve navštívili
městečko Slavkov, poté neunikla jejich pozornosti Mohyla míru. Znalci historie jistě tuší,
že trasa souvisela s Napoleonem a jeho slavnou bitvou tří císařů.
Prvňáčci využili nabídku ZOO Jihlava, která pro děti připravila program Mazlíčci.
Děti se seznamovaly se zvířátky, která by se mohla stát jejich domácím zvířecím kamarádem. Není se čemu divit, že žákům se den strávený se zvířaty velmi líbil.
A poslední dubnový den se prvňáčci změnili v malé čarodějnice a čaroděje.
Rádi přijali pozvání do MŠ U Stadionu na čarodějný rej. Společně s dětmi z „mateřinky“
si zahráli pěkné hry a také si zazpívali. Bylo to prima, říkají paní učitelky Nováková,
Schwarzbachová a Videnská.
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Žáci druhých až pátých tříd se na počátku května věnovali poezii a recitaci. Třicet čtyři
účastníků přehlídky poezie velmi pěkně a přesvědčivě recitovalo básně různých autorů.
Líbily se nejen žákům, ale i paní učitelce O. Čermákové, která přehlídku organizovala.
Eva Čermáková, pedagog

V SOUTĚŽI „O NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ V ČR“ JSME
ZÍSKALI 3. MÍSTO
V České republice se v průběhu každého
školního roku koná v příslušných oborech
řada soutěží odborných dovedností žáků
středních škol. Tyto soutěže mají své pevné
místo v systému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT, jsou pro daný
školní rok pravidelně uváděny ve Věstníku
MŠMT ČR.
V těchto dnech naplno probíhá zápolení
žáků středních odborných škol a učilišť
o ocenění s názvem České ručičky.
Přehlídku dovedností České ručičky organizují Jihomoravský kraj, Ministerstvo školTři nejlepší obráběči kovů v ČR. | Foto: Aleš Janíček
ství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz českých a moravských výrobních
družstev, Hospodářská komora ČR a CzechInvest.
Hlavním cílem akce je podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského
školství v očích veřejnosti. Cílem přehlídky však není jenom ocenit talentované žáky,
ale zároveň i zvýšit povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi a jejich rodiči,
ale i celé veřejnosti.
A právě tohoto klání se zúčastnil i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši Martin Volný,
jakožto druhý nejlepší v Krajské soutěži v odborných dovednostech v soustružení.
Celostátní soutěž se konala 5. a 6. 5. 2015 ve Střední škole technické a automobilní
v Chomutově. Zúčastnilo se jí celkem 19 žáků z 10 krajů celé ČR. V této velice těžké
a náročné soutěži Martin Volný vybojoval velmi pěkné 3. místo.
I když jsme neobhájili prvenství z roku 2009 ani předloňské druhé místo v této prestižní
soutěži, i tak je to obrovský úspěch být 3. nejlepším žákem – Obráběčem kovů v celé ČR.
Nejen Martinovi, ale i učitelům SOŠ a mistrům SPV PBS patří opětovné poděkování za
vzornou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye, ale i Střediska praktického vyučování a První
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají odbornou praxi.
Aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš
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BÍTEŠSKÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLAVILA
NAROZENINY
Základní umělecká škola letos oslavila 65. výročí od svého založení. Od
roku 1950, kdy byla škola založena,
prošla řadou změn - od stěhování po
různých budovách města až po rozšíření nabídky vyučovaných předmětů
uměleckého vzdělávání. V průběhu
její existence se v řadách jejich pedaZ mezinárodního koncertu žáků ve Velké Bíteši. | Foto: Otto Hasoň
gogů objevily i významné osobnosti,
které měly vliv na kulturní povědomí obyvatel Bítešska. V prvním roce existence školy se vyučovala pouze hra na klavír a housle. V současnosti se zde vyučuje hra na většinu hudebních nástrojů, probíhá také výuka ve výtvarném a tanečním oboru. Jediné omezení, jež školu limituje,
je její nedostatečná kapacita, která neumožňuje přijmout zdaleka všechny zájemce o výuku.
Při příležitosti oslav 65. výročí jsme navázali na dlouholetou spolupráci se slovenskými
ZUŠ v Senci a Skalici a uspořádali „Mezinárodní koncert žáků“. Vystoupení našich i slovenských žáků přivítal ve čtvrtek 23. dubna 2015 plný sál posluchačů. Všichni účinkující
se snažili předvést to nejlepší, co se na svých domovských školách naučili. Za jejich snahu
je posluchači odměnili velikým potleskem a chválou. Poděkování si rovněž zasloužili
i všichni pedagogové, bez jejichž obětavosti a trpělivosti bychom se neobešli.
Doufejme, že s takovou radostí a elánem, s jakým vystoupili na mezinárodním koncertu,
budou všichni současní i budoucí žáci pokračovat ve své snaze proniknout do tajemství
hudby a umění.
Vedení ZUŠ

BÍTEŠŠTÍ BUBENÍCI SOUTĚŽILI V PRAZE
Ve dnech 16. a 17. května 2015 proběhlo
v Praze celostátní kolo soutěže žáků ZUŠ ve
hře na bicí nástroje. Naši školu reprezentoval
v sólové hře na bicí nástroje Daniel Křivánek,
který ve své kategorii obdržel čestné uznání
I. stupně a v soutěži bubenických souborů získal náš Tom Tom Band krásné třetí místo. Všem
žákům i panu učiteli Rudolfu Drozdovi moc
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezenTom Tom Band – 3. místo. | Foto: František Kratochvíl
taci naší školy, protože už jenom samotná účast
v celostátním kole této prestižní soutěže je veliký úspěch.
František Kratochvíl, ředitel ZUŠ
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KULTURA
FOLKLÓR V JAZZU NA ZÁVĚR SEZÓNY BHP
V úterý pátého května se mimořádným koncertem Zuzany
Lapčíkové uzavřela letošní koncertní sezóna našeho půlkruhu.
Paní Lapčíková usedla za svůj
milovaný cimbál a krásně nám
zazpívala za doprovodu dvou
vynikajících hudebníků. Za basu
se postavil Josef Fečo, přední
český jazzový hráč na basu,
Folklór v Jazzu v KD. | Foto: Otto Hasoň
ale také na cimbál, violu a kytaru. Za klavír se posadil virtuosní slovenský pianista Ondrej Krajňák. Vyslechli jsme program
Balady a Janáčkovské parafráze - lidovou hudbu v jazzovém pojetí.
Leoš Janáček byl zejména moravskou lidovou hudbou značně ovlivněn a pečlivě ji zkoumal. Hudební proud na koncertu se místy zcela stočil od Janáčka do čistokrevného jazzu
a pánové ukázali, že zde jsou doma. Osobně si myslím, že jde o zajímavé propojení žánrů.
Paní Lapčíková též celý koncert provázela poutavým komentářem a jednotlivé písně nám
o to více přiblížila. Nemohu se zde nezmínit o projektu, který Zuzana Lapčíková vydala,
a my jsme byli jedni z prvních, jež si mohli její počin v podobě knihy s CD na koncertě zakoupit. Jedná se o velký vokálně-instrumentální projekt na texty Jana Amose Komenského,
na kterém pracovala více než dva roky. Velikost Komenského jistě netřeba zdůrazňovat,
jeho dílo je nám nevyčerpatelnou studnicí životní moudrosti. Spojení hudby a Komenského
textů je bezpochyby dobrá cesta, jak jeho odkaz lidem přiblížit či připomenout. Jinak jde
o velmi pěknou publikaci, na kterou tímto odkazuji. Autorka v ní mimo jiné pracuje s Rembrandtovým obrazem Portrét starého muže. Dlouho se pouze spekulovalo, že zobrazuje Komenského,
a teprve nedávno to badatelé potvrdili. Jedná se tak o nejvěrnější mistrovu podobu.
Zpěv Zuzany Lapčíkové je opravdovým balzámem pro uši i duši a mně osobně se koncert
velmi líbil, moc jsem si ho užil. Velmi poučná a příjemná byla i následná rozprava s umělkyní.
Tímto se s vámi pro tuto sezónu BHP loučím a těším se na tu následující.
Ondřej Sedlák

OSLAVY 70. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Ve čtvrtek 7. května se v 19.00 hodin na náměstí Osvobození u pomníku padlých ve Velké
Bíteši uskutečnily oslavy 70. výročí ukončení II. světové války. V přítomnosti čestné stráže
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a vlajkonošů z SDH Velká Bíteš proběhl pietní ceremoniál, který doplnili
slovem starosta města Ing. Milan
Vlček, radní Kraje Vysočina Mgr. et
Bc. Petr Krčál a ct. ot. Bohuslav Poláček krátkou modlitbou. Program
doprovodila svým hudebním vystoupením dechová hudba „Muzikanti
Ladislava Prudíka“. Na závěr se
uskutečnil krátký ohňostroj upravený
pro denní světlo od Miloše Janečka.
Radní Kraje Vysočina Petr Krčál a starosta města
Milan Vlček při kladení věnců. | Foto: Otto Hasoň

Informační centrum a Klub kultury

KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE VE
VELKÉ BÍTEŠI
V pátek 15. května se v 19.00 hodin uskutečnil v kulturním domě ve Velké Bíteši koncert
vítězů VIII. ročníku „Mezinárodní pěvecké soutěže v operním zpěvu pro 35 zemí světa“.
Tato celá akce byla pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a operního pěvce Petera
Dvorského. Výkony operních pěvců hodnotila odborná porota, ve které zasedli významní
operní pěvci, ředitelé uměleckých agentur a ředitelé divadel. V letošním roce byla předsedkyní poroty a odborným garantem soutěže ředitelka národní opery v Panamě, sopranistka
Irena Sylya.
Po přivítání přítomných
a úvodním slovu ředitele
Klubu kultury Tomáše Jelínka,
který mimo jiné také Jakuba
Pustinu trochu vyzpovídal,
v sále kulturního domu vystoupili tři nejlepší, a to sopranistka
Keng Li z Taiwanu, která se
umístila na třetím místě. Je absolventkou univerzity v Tchaj-wanu a Konzervatoře Svaté
Cecílie v Římě. Dále sopranistka Patrys Anna z Polska,
která skončila na druhém místě.
Tato zpěvačka mimořádné verzatility, proslulá jako barokní
Společná fotografie učinkujících. | Foto: Tomáš Škoda
sólistka, interpretka moderní
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hudby i dramatická operní i operetní pěvkyně. Účastní se také mistrovských kurzů a ve
své zemi prezentuje unikátní recitály s bohatým a nevšedním repertoárem. Vítězkou celé
soutěže se stala mezzosopranistka Balgová Gabriela ze Slovenska. Je absolventkou konzervatoře Bély Bartóka a Lisztovy akademie v Budapešti. Kromě bohaté koncertní činnosti
se již představila na operním pódiu jako Rosina, Dorabella, Hänsel, Cherubín, Adalgisa,
Druhá dáma či Mátyás Hunyady. Je vítězkou mnoha soutěží, např. Iuventus Canti na Slovensku či József Simándy v Maďarsku. Absolvovala též mistrovské kurzy u legendární
maďarské pěvkyně Evy Marton.
Přítomní se mohli zaposlouchat do duetu od W.A. Mozarta Die Zauberflöte „Pa pa
pa“ v podání Partys Anny a Jakuba Pustiny, od Ch. Gounoda Sapho „Oú suis-je? – O ma
lyre immortelle“ v podání Balgové Gabriely. Od G. Pucciny Tosca „Vissi d´arte“ zaznělo
od Patrys Anny. Sopranistka Keng Li zazpívala od G. Pucciny Madame Butterfly „Un
bel di, vedremo“. Od Jakuba Pustiny jsme si měli možnost poslechnout od O. Nedbala
z Polské krve „Blondýnky sladké“. Dalším dámským duetem bylo od J. Offenbacha Les
Contes D´Hoffmann „Belle Nuit“ v podání Patrys Anny a Keng Li. Vítězka Gabriela
Balgová zapěla od C. Saint-Saëns Samson At Dalila „Mon coeur s´ouvre á ta voix“.
Od Patrys Anny dále od E. Kálmána Die Csárdásfürstin „Heia, in den Bergen“. Jako další
duet zazněl v podání Balgové Gabriely a Jakuba Pustiny od G. Rossini Il Barbiere di Siviglia „Dunque io son“. Keng Li zazpívala od G. Verdiho Il Trovatore „Tacea la notte“,
Balgová Gabriela od G. Rossini Il Barbiere di Siviglia „Una voce poco fa“. Jako další
duet v podání Patrys Anny a Jakuba Pustiny zazněl od F. Lehara Die Lustige Witwe „Lippen schweigen“ a v podání Keng Li spolu s Jakubem od G. Verdiho Il Trovatore „Udiste?
Come albeggi, la scure“.
Po celý večer hudebním doprovodem na piano nebyl nikdo jiný než známý Richard
Pohl absolvent brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
který v současnosti působí jako doktorand na hudební fakultě JAMU a profesor uměleckého Gymnázia Pavla Křižkovského v Brně. Je mnohokrát oceněný korepetitor a spolupracuje s mnoha operními sólisty.
Pro Velkou Bíteš zazpíval již známý sympatický Jakub Pustina, který není jenom
operním pěvcem, ale i úspěšným manažerem a organizátorem mnohých kulturních akcí.
Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří právě tato Mezinárodní pěvecká soutěž v operním
zpěvu a také putovní festival s názvem „Jakub Pustina a jeho hosté“. Za svoji uměleckou,
manažerskou, propagační a charitativní činnost získal Jakub Pustina v roce 2008 nejvyšší
ocenění Kraje Vysočina.
Světový operní pěvec, tenorista Peter Dvorský označil Jakuba Pustinu za svého nástupce
a oficiálně mu toto pomyslné žezlo předal 25. 10. 2013 na galakoncertě, který se uskutečnil
v pražském Rudolfinu.
Jak už to u Jakuba Pustiny a na jeho vystoupení bývá, mohli si na závěr všichni přítomní
s účinkujícími společně zazpívat. Tentokrát to byla upravená píseň „Oči černé“.
Informační centrum a Klub kultury
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ČTYŘIKRÁT JINAK A PŘECE O NÁS …
Je několik možností, jak prožít život na tomto světě. Někdo jím jen tak proklouzne bez
většího zájmu o okolní dění a nepřemýšlí nad tím, že svým jednáním může také mnoho
změnit. Žáci a žákyně naší školy výtvarně zpracovaly zamyšlení nad otázkou, co ovlivňuje
život každého z nás a díky čemu jsme vlastně živy. Ve čtyřech podobách vám výsledky
své tvorby představí na vernisáži, která bude obohacena o tematicky laděné vystoupení.
Vernisáž se uskuteční v úterý 16. června 2015 v 17.00 hodin ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Samotná výstava potrvá do 26. června a bude
otevřena po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin.
Moc se na Vás těšíme!
Lenka Oberreiterová, ZŠ Tišnovská

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ S PROGRAMEM PRO DĚTI NA DOLNÍM
MLÝNĚ DNE 9. KVĚTNA 2015
Letošní první akce na Dolním
(Knollově) mlýně vznikla spontánně jako reakce na vzpomínky
pamětníků na konec války, kdy
se obyvatelé Velké Bíteše rozprchli před bombardováním do
okolních vsí a na samoty, mimo
jiné i na Knollův mlýn.
Počasí nás nezklamalo a vydrželo až do odchodu návštěvníků s
výjimkou několika kapek v průběhu vydařeného odpoledne.
Vyprávění pamětníků - paní
Děti ve vojenském autě. | Foto: Pavel Holánek
Hájkové s manželem a pana
Smolíka, moderoval a o konci války v Bíteši krátce pohovořil ředitel bítešského muzea
Mgr. Ivo Kříž, bez jehož významné pomoci by se setkání neuskutečnilo. K vidění byly tři
panely zachycující rozbombardované domy ve středu města a přilehlých uličkách.
Krátce jsme vzpomněli i oddaných pomocníků, kteří nasazovali spolu s vojáky své životy, vojenských koní, s ukázkou vojenských sedel.
Zatím, co dospělí poslouchali vyprávění, děti se s nadšením vozily ve vojenských autech, které pro nás přistavili členové VETERAN VEHICLE CLUBU BŘEZNÍK o.s..
Aby se děti nenudily, připravili jsme pro ně úkoly, po jejichž splnění následovalo svezení na konících, které už většina dětí zná z našich předchozích akcí.
Střílelo se ze vzduchovek na terče, házelo granátem, skákalo v pytlích a po slalomu
následovalo zneškodnění bomby. Trošku jsme zaimprovizovali a náš host Arnošt Dvo-
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řáček předvedl se svým pejskem zadržení narušitele. Poděkování patří pamětníkům: paní
Hájkové, která dokázala všechny zaujmout svým poutavým vyprávěním, i panu Smolíkovi, jenž se přišel jen podívat a nakonec se s námi rovněž podělil o své vzpomínky.
Setkání by se neuskutečnilo bez hlavního sponzora, STROJÍRNY SLAVÍČEK s.r.o.
Velké poděkování patří paní Velebové, která akci sponzorsky natočila a věnovala nám
celé své volné odpoledne. Bobrosvišti poskytli vzduchovky, diabolky, terče a granáty,
Klub Kultury vypomohl zvukovou technikou a zapůjčil sety stolů a laviček.
Významnou měrou se na akci podílelo Myslivecké sdružení z Velké Bíteše, jejímž členům Zdeňkovi Krejčímu a rodině Kyšových vděčíme za perfektní organizaci celého odpoledne. Jana musela zvládnout všechno – organizaci, občerstvení i vození dětí na koni.
Milada Vaňková

MOTÝLI BÍTEŠSKA
Městské muzeum ve spolupráci s bítešskou základní školou zve čtenáře Zpravodaje na další přednášku z programu Příroda
Bítešska – podpořeného Krajem Vysočina
z Fondu Vysočiny.
Tentokrát nás zavede Tomáš Hamřík do světa motýlů na Bítešsku. Po přednášce bude
následovat zahájení výstavy fotografií motýlů Františka Ježe, která bude instalovaná
v menším výstavním sálu muzea.
Přednáška proběhne ve čtvrtek 4. června od 17 hodin ve velkém výstavním sálu muzea
na Masarykově náměstí 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

SETKÁNÍ S ERIKOU BEZDÍČKOVOU
Je velmi málo lidí, kteří i přes to, co v životě prožili, nesklonili hlavu, ale bojovali
jako lvi a svůj život naplňovali a stále naplňují prací a rozdáváním životního elánu
kolem sebe. Mezi tyto vzácné lidi patří i paní Erika Bezdíčková. Z idylického dětství
ji vytrhl transport do největšího vyhlazovacího tábora, do Osvětimi, kde sice přežila,
ale zároveň přišla o velkou část sebe, ztratila téměř celou rodinu. Ani poté nebyl její život takový, jak si přála. Přišel nový politický režim a musela znovu sebrat všechny síly.
Bojovala statečně. V současné době kromě své práce redaktorky a překladatelky přichází mezi všechny věkové kategorie a předává svůj životní příběh plný odvahy,
lásky a slz. Tuto příležitost budeme mít i my ve Velké Bíteši dne 5. června 2015 v 19.00
hodin v sále základní umělecké školy.
Srdečně Vás zveme na její poutavé vyprávění.
Jaroslava Cendelínová
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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 HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 129:

Dům čp. 129 v současnosti. | Foto: Jan Zduba.

V roce 1414 držel dům asi Uher. Mnohem později, před rokem 1594, se stal vlastníkem
domu Matěj Sobotka. Ten v roce 1595 prodal za 24 zlatých hotově „zahradu dědičnou
s vůlí manželky své, ležící podle cesty vedle valů městských a zahrady Bulovej, i s párníkem
a stodolou“. Roku 1623 zdědil dům v ceně 200 moravských zlatých Sobotkův příbuzný Jiřík Menšík, který byl zřejmě totožný s jinde jmenovaným Jiříkem Komínkem. A byla mu
„k tomu připrodána [hrnčířská] hlína, kteráž v domě jest“. Druhý z dědiců Jakub Němců
s ním směnil pohledávku na jiném domě a zbytek pohledávky mu daroval „z lásky strejcovské“. Někdy mezi lety 1635–1644 získal dům Martin Pivoňka, po jehož úmrtí v roce
1660 dům zpustl a přináležející pozemky obhospodařoval Karel Staněk (čp. 130).
Obnova domu započala roku 1709, kdy „z milostivého poručení, na místě Jeho Vysoce
hraběcí Excelence pána, pána milostivého, z nařízení urozeného pana Jiřího Lamberta,
hejtmana hrabství náměšťského, Jejich Opatrnosti páni ctihodní pan purkmistr, páni radní
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prodali pustý požár od mnoha let po nebožtíkovi Martinovi Pivoňkovi, jinak Komínkovský,
[...] v Hrnčířský ulici ležící, se třemi kousky [rolí] od starodávna k témuž patřící“, a to za
cenu 80 moravských zlatých Jiříku Mrázkovi. Zároveň byl kupující na čtyři roky osvobozen od městských poplatků, aby dům mezitím vystavěl. Nedlouho nato, roku 1714, již
vdova po Jiříku Mrázkovi Anna přenechala dům svému švagrovi hrnčíři Pavlu Mrázkovi
„na ten způsob, aby jí Anně do její libosti bytu u sebe přál a s ní se pěkně srovnával“.
Později v roce 1763 Ignác Mrázek, který vlastnil sousední dům čp. 128, prodal po
svém otci Pavlovi zděděný „domek“ za cenu 80 moravských zlatých (= 93 r. zl. 20 kr.)
a hotových 55 rýnských zlatých (= 47 mor. zl. 10 kr.) Ondřeji Škarytkovi. Ten v únoru
1776 směnil se zedníkem Janem Ventrubou tento dům „i s tou pustou stodolou Za Kostelem u obecní zahrady a vejjezdu Jakuba Hromádky“ za dům v Janovicích (čp. 34). Ventruba doplatil Škarytkovi 22 zlatých a k tomu měl splácet výše zmíněných 80 zlatých dosud nesplácených obecních vejrunků. Tyto vejrunky vzápětí splatil po dohodě s městským
úřadem hotovými patnácti rýnskými zlatými. Následně roku 1805 zdědil dům syn krejčí
Ignác Ventruba. A v roce 1834 jej Ignác nechal připsat v ceně 540 zlatých svému synovi
Antonínu Ventrubovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 57, kn. č. 11788, fol. 238,
kn. č. 11789, fol. 1, 30, kn. č. 11793, fol. 77, kn. č. 11795, fol. 437.

Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – pánov
Dokončení
Vladimír Veleba – (*1932 – †1996)
JUDr. Vladimír Veleba se narodil na Pánově
8. dubna roku 1932. V roce 1953 absolvoval Vyšší
školu výživy ve Velkém Meziříčí a v roce 1968 dokončil institut obchodní fakulty VŠE v Praze. Mezi
tím pracoval v různých funkcích v pohostinských zařízeních. Po absolvování pedagogického institutu učil
v letech 1962 – 1974 odborné a ekonomické předměty
na Vyšší škole výživy ve Velkém Meziříčí – později
zvané Střední hotelová škola Velké Meziříčí. V roce
1974 se stal ředitelem této školy a zůstal jím až do
roku 1991. V roce 1984 dokončil studia na právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. S manželkou
Irenou vychovali dva syny.
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Bydlel ve Velkém Meziříčí, ale na Pánově trávil každý víkend, do svého rodiště se
velmi rád vracel. Vždy říkal:
„Vším čím jsem byl, byl jsem rád“
Zajímavosti
• V blízkosti obce leží trať „Krchůvek“, o níž se
		 vypráví, že zde byli pohřbeni vojáci z některé dří		 vější války.
• Smírčí kámen (viz foto)
• Lomek v rulách
• Bývalá cihelna
• Pánovský mlýn
Střípky z novodobé historie
• Ke konci války podporovalo mnoho občanů
		 Pánova sovětské partyzány, kteří v oblasti opero		 vali. Jeden z nich, Leonid Kalčuk z Ukrajiny,
		 navštívil v květnu 1975, při příležitosti 30. výročí
		 konce války, oblast své partyzánské činnosti.
Smírčí kámen.
Foto: Archiv Regionální učebnice
• Radikální změny nastaly po roce 1956, kdy mimo
		 jednoho všichni hospodáři vstoupili do nově založeného Jednotného zemědělského
		 družstva, společného s Křižínkovem. Vstoupili do něho jakoby dobrovolně, ale ve
		 skutečnosti k tomu byli přinuceni. Přesvědčování agitační komisí z okresu se ode		 hrávalo u Velebů. Všichni hospodáři dostali ultimátum, že mají jeden den na to,
		 aby podepsali přihlášku do JZD. Podepsali všichni až na Hynka Urbánka z Pánov		 ského mlýna. Ten pokračoval v soukromém hospodaření až asi do roku 1980.
• Začátky tehdejšího JZD byly velmi těžké – mnoho dřiny od „nevidím do nevidím“
		 a za to velmi nízká mzda. Tak zvaná pracovní jednotka (ekvivalent hodiny práce)
		 byla na úrovni 1 koruny.

Celkový pohled na Pánov. | Foto: Archiv Regionální učebnice
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• Významným zdrojem příjmů tehdy byly tak zvané záhumenky, to je možnost mít
		 malé políčko a pěstovat si pro vlastní potřebu obilí a krmiva pro doma chovaná hos		 podářská zvířata – obvykle to byla kráva, koza a prase. Dalším nezanedbatelným
		 zdrojem bylo ovocnářství, hlavně třešně, švestky, jablka a hrušky a na zahrádce bo		 buloviny. Jejich výkup byl dokonale organizován a byl významným zdrojem příjmů.
		 Vykupoval se angrešt, rybíz, třešně a na podzim švestky a jablka. Tenkrát se sklidilo
		 vše a ovocných stromů bylo nesrovnatelně více. U Pánova byly mimo stromů na me		 zích polí tři ovocné sady. Teď není ani jeden a volných stromů je tak desetina.
• Po roce 1970 docházelo ke slučování JZD, což pro Pánov znamenalo sloučení kata		 strů Pánova, Křižínkova a Katova v novou, větší jednotku. Zemědělství se stabilizo		 valo, nastal jeho postupný rozvoj a venkov se začal přibližovat svou životní úrovní městu.
• Do zemědělství plynuly velké investice, došlo k jeho prudkému rozvoji, který si ná		 sledně vyžádal větší koncentraci výroby, která znamenala další slučování a vznik
		 nového velkého subjektu - JZD Horka Křoví.
• Další zlom nastal po revoluci 1989,
		 kdy byla půda vrácena vlastníkům
		 a proběhla privatizace zemědělství.
		 Ta přinesla hluboké změny, přede		 vším dramatické snížení stavů
		 chovaných hospodářských zvířat
		 a navazující prudké snížení pracov		 ních příležitostí, které spolu s přiro		 zeným demografickým vývojem
Vodní nádrž. | Foto: Archiv Regionální učebnice
		 zásadním způsobem změnily život
		 osady Pánov:
			
- v současnosti obývají starousedlíci pouze dvě popisná čísla
			
- nastal příliv obyvatel z města, který přinesl investice do původních hospodář				 ských stavení
			
- téměř nikdo ze současných obyvatel Pánova nepracuje v zemědělství
			
- změnila se zemědělská krajina – zmizely louky a na polích se pěstuje takřka
				 výlučně obilí, kukuřice a ozimá řepka. (Zpracováno podle Ing. J. Veleby).
Činnost místní samosprávy
Období

Předseda osadního výboru

1990 – 1998
1998 – 2002
2002 – 2014
2014 – dosud

MUDr. Stanislav Voborný
Vítězslav Habán
Zdeněk Jeřábek
Vítězslav Habán
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V devadesátých letech byla opravena vodní nádrž ležící uprostřed obce (viz foto). Dále
bylo opraveno nevyhovující elektrické vedení, vyměněny sloupy veřejného osvětlení,
zrekonstruovaná a rozšířena telefonní síť. V posledních letech byly také opraveny starší
rodinné domy, některé opravy se ještě dokončují. Vsoučasné době probíhá digitalizace
polohy budov i katastru. V plánu je rekonstrukce místní komunikace.
Pánov viděný místníma očima:
„Pánov je malá osada, místní část města Velké Bíteše. Nachází se mezi obcemi Křovím a Svatoslaví. Trvale zde žije jen 17 stálých obyvatel. Přesto tu však bývá, zejména
v letních měsících, rušno, to když se sjedou obyvatelé chat a chalup, kteří zde většinou
mají své kořeny. Marně byste zde hledali obchod či obecní úřad, místním to však nevadí,
jsou zvyklí. Pánov je vyhledávaným místem houbařů, cyklistů a výletníků, křižuje se zde
několik lesních cest, které jsou velmi dobře udržované. Dojet odsud můžete přes Pánovský
mlýn podél Bílého potoka až na Šmelcovnu. V lese narazíte i na smírčí kámen. Pánov byl
známý také díky cihelně, kterou minete při cestě od Velké Bíteše. V posledních letech se
Pánov hodil do gala, opravilo se tu několik domů, jen ta lepší silnice tu ještě chybí.
Je to příjemné a klidné místo jak pro rekreaci, tak k životu.“
( K tomu není co dodat, dodává autor...)

Závěrem mi dovolte, vážení čtenáři, abych poděkoval za spolupráci na této sérii článků
o Pánovu manželům MUDr. Stanislavovi a Marii Voborným, manželům Ivaně a Vítězslavovi Habánovým, panu Zdeňku Jeřábkovi, Ing. Hynku Urbánkovi, Ing. Janu Velebovi, paní
Ireně Velebové, manželům Hudečkovým a rodině Zemanových z Heřmanova. Všem pánovským pak jménem redakce Zpravodaje přeji šťastný život v jejich milovaném „zákoutí“...
Alois Koukola

SPORT
JUDO – O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK 2015
V pátek v netradičním termínu 1. 5. se do sportovní haly TJ Spartak Velká Bíteš sjelo
198 malých judistů a judistek. Místní oddíl pořádal již VII. ročník tradičního turnaje pro
mláďata a mladší žáky. Na tatami se potkali závodníci z 25 oddílů, především z Vysočiny,
ale i ze vzdálenějších oddílů. Stejně jako v loňském roce i letos přijela 36 členná výprava
velice kvalitních závodníků z Rakouska.
Boje začaly v 11 hodin a bylo se na co koukat. Zejména v některých kategoriích mladších žáků bylo vidět už velice kvalitní judo. Bylo také o co bojovat. Pro závodníky na
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Z turnaje o „Bítešský rohlík“. | Foto: Archiv TJ

prvních třech místech v každé kategorii byly připraveny medaile, diplom, věcná cena
-a malá sladkost na doplnění energie. Díky dobré organizaci celé soutěže probíhaly zápasy
bez zbytečného zdržování a v 16 hodin již bylo rozdáno všech 48 sad medailí.
Pro nejlepší družstva byly připraveny krásné poháry a maxirohlíky z místní pekárny:
1.místo –		GALAXY Tigers Vídeň
2.místo –		TJ Spartak Velká Bíteš
3.místo –		TS Sokol Žďár nad Sázavou
3.místo –		JS Klosterneuburg
Soutěž byla zároveň 3. kolem POHÁRU VYSOČINY. Tato soutěž je pořádána Krajským svazem judo Vysočina
a jsou v ní celoročně bodováni závodníci
z Kraje Vysočina. Po soutěžních kolech
(na Sokole Jihlava a Sokole Žďár nad Sázavou ) bojovali tedy závodníci ve Velké
Bíteši a další kola proběhnou na SK JihSpolečná fotografie oceněných. | Foto: Archiv TJ
lava a v Polné.
Výsledky závodníků Spartak Velká Bíteš:
1.místo – Kabelka Martin, Mladý Petr, Dočkal Jakub, Mladý Vít, Švábová Tereza,
			 Švábová Klára,
2.místo – Lukášek Filip, Moučková Bohdana, Tomandlová Karolína, Budzinski Petr,
3.místo – Chládek Marian, Moučka Jáchym, Pospíchal Jakub, Lukášek David,
			 Švábová Kristýna.
Pro zájemce pokračoval víkend krajským soustředěním v Jihlavě, kterého se zúčastnily
i oba rakouské týmy.
Ondřej Blaha
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8. ROČNÍK JARNÍHO TURNAJE VE VOLEJBALu O PUTOVNÍ
POHÁR VE VELKÉ BÍTEŠI

Fotografie vítězů. | Foto: Otto Hasoň

V sobotu 25. 4. se konal tradiční jarní turnaj ve volejbalu mixů o putovní pohár
TJ Spartak, a to již jeho 8. ročník. Hráči z 9 týmů se dobrovolně rozhodli strávit celou
sobotu zavřeni v hale, místo opalování na hřejivém jarním sluníčku.
Turnaj proběhl dle klasického scénáře ve 2 skupinách, kde se hrálo každý s každým.
Rozlosování turnaje značně naznačilo možnosti umístění bítešských družstev v celkovém
pořadí. Družstvo Frantíkovců mělo ve své skupině 3 týmy, jež byly horkými favority na
čelní pořadí, Tullamore měla soupeře srovnatelných kvalit. František se odebral do tělocvičny ZŠ se slovy „Oni mě snad zastřelí, já tam asi nepůjdu“. Docela by mě zajímalo,
co mu jeho spoluhráči, pilně připravující sako a hrací plochu, tehdy řekli.
Po zápasech v základních skupinách se proti sobě ve finále postavila družstva Apollo
a Sako Zbraslav. Oba sety ovládlo Apollo a stalo se tak poprvé vítězem jarního turnaje
a navázalo na vítězství v podzimním turnaji. Díky tomu mají první zápis na putovním poháru,
který budou vlastnit až do dalšího ročníku. Jednoznačný výsledek finále byl pro mne trochu
překvapivý, protože Sako v naší skupině podávalo bojovný výkon a všechny své zápasy vyhrálo. Potrápili je jen Šakali a Tullamore (nad námi vyhráli těsně 25:24 a 25:22).
O třetí místo se utkala družstva Pyjonýři a Šakali. Šakali nastoupili s elánem,
plni odhodlání a první set vyhráli jednoznačně 25:13. Teprve poté se hráči Pyjonýrů vzchopili, vyhráli druhý set, ale ve zkrácené hře soupeřům podlehli.
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Omlazený tým Tullamore předvedl výbornou hru a v celkovém pořadí dosáhl na pěkné
páté místo. Vše ale mohlo být i jinak. Rozhodoval jeden jediný bod! Slavkováky T&K
jsme po dlouhé době porazili 2:0, na body porazili Šakaly (1:1) a prohráli 0:2 se Sakem. Teprve úplně poslední zápas mezi Tullamore a Kotlandou přinesl rozluštění pořadí.
Kotlanda, která v turnaji doposud vše prohrála, nám dokázala sebrat jeden set (prohráli
jsme jej o jeden bod 24:25) a tím jsme přišli i o jeden bod v celkovém součtu, díky
čemuž jsme ve skupině skončili na 3. místě a ztratili tak možnost zahrát si „o bednu“.
Přesto nám to nevadilo, prožili jsme den plný sportu, venku nádherně svítilo sluníčko
a pár paprsků jsme pochytali, když jsme si o přestávkách mezi utkáními šli vychutnat zlatavý mok na svěží trávu. Osobně mě potěšila návštěva pana Smolíka staršího,
který se na nás přišel opět podívat.
Na závěr turnaje jsme vyhlásili výsledky. Všechna družstva si odnesla dary od sponzorů,
tři nejlepší dostali pohár. Rád bych touto cestou poděkoval paní Holíkové za pomoc s organizací turnaje, dále Mgr. Strašákovi, řediteli základní školy, který nám umožnil odehrát
jednu skupinu v tělocvičně školy, a samozřejmě všem soupeřům a spoluhráčům.
Sponzory turnaje byli Labara s.r.o, PBS a.s., Město Velká Bíteš, Penzion u Raušů,
Restaurace „Na 103“, Sport bar Klíma, Květiny Drlíčková, Potraviny Janda, Jeřábkova
pekárna, Rytectví Mihal, Podhoran Černíkov – provozovna Křoví a restaurace Naše
bítešská.
A co nás ještě letos čeká? Nejdříve turnaj ve Slavkově u Brna, turnaj Lyžáku v Brně
a o prázdninách noční turnaj v Měříně. Sezónu ukončíme bítešským turnajem na podzim
tohoto roku.
Celkové pořadí turnaje:
1. místo – Apollo
2. místo – Sako
3. místo – Šakali
4. místo – Pyjonýři
5. místo – Tullamore
6. místo – Tuhý & Kořínek ze Slavkova u Brna
7. místo – Včera nic ze Slavkova u Brna
8. místo – Frantíkovci
9. místo – Kotlanda
Petr Světlík, Tullamore, za TJ Spartak

ÚSPĚCH MODERNÍ GYMNASTIKY
Moderní gymnastky TJ Spartak Velká Bíteš se zúčastnily v sobotu 2. května 2015 oblastního přeboru v soutěži jednotlivkyň ve Žďáru nad Sázavou a Pavlína Klempířová vybojovala v kategorii Naděje nejmladší bronzovou medaili. Gratulujeme!
Oddíl moderní gymnastiky
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NA PUCOVSKÉM KŘIBU ČEKÁ NA VÍTĚZE OPĚT ČUNÍK
Poslední červnovou neděli, což je 27. června,
se v nedalekém Pucově koná již devětadvacátý ročník
běžeckého závodu jednotlivců „BĚH DO KŘIBU“.
První odvážlivec okusí nástrahy nelehké osmdesátimetrové tratě, jejíž povrch je pokryt převážně travou
a jehličím dvě hodiny po poledni, poslední běžec odstartuje v půl páté. Startuje se v osmi ženských a mužských kategoriích. Vyhlášení nejlepších běžců jednotlivých kategorií se uskuteční 30 minut po závodě.
Absolutně nejrychlejší startující si tradičně odnese živého čuníka. Pořádající sbor dobrovolných hasičů Pucov připravil pro startující bohatou
tombolu a pro všechny vynikající občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů Pucov

OSTATNÍ
VÍTE, CO MAJÍ SPOLEČNÉ NĚMECKÁ MĚSTA KOLÍN
A KERPEN?
„Bude-li každý ve svém okolí dělat to nejlepší, bude brzy svět vypadat lépe“.
To jsou slova Adolfa Kolpinga, kterými se inspiruje více než půl miliónů lidí,
členů Kolpingova díla, v asi 60 zemích světa. Těžištěm jejich činnosti je sociální pomoc lidem v nouzi a důraz na jejich vzdělání, tak jak to dělal již zakladatel tohoto díla.
A právě tato osobnost spojuje výše jmenovaná města, o čemž se na vlastní oči mohlo
o prodlouženém květnovém víkendu přesvědčit asi 50 členů Kolpingova díla ČR, mezi nimi
i 20 Bítešáků. Asi polovina z nich byli mládežníci. Věříme, že je to, co na této cestě prožili,
povzbudí v jejich činnosti pro druhé, což mohou ukázat již brzy při organizování tradičního
Pohádkového lesa nebo prázdninových táborů a dalších akcí.
V Kerpenu, městečku, vzdáleném asi 30 km od Kolína, se A. Kolping narodil,
chodil do školy, ve zdejším chrámu byl pokřtěn a slavil tady i primiční mši svatou.
Obyvatelé tohoto městečka jsou na svého rodáka náležitě hrdí. My jsme navštívili jeho
rodný dům, kde je i velmi příjemné malé muzeum, kterým nás provedl bývalý předseda
mezinárodního KD Hubert Tintellot, a kostel sv. Martina. Tam nám svůj čas věnovali
místní farář a bývalý předseda místní Kolpingové rodiny.
V Kolíně nad Rýnem byl A. Kolping vysvěcen na kněze, tady působil a založil spolek
na pomoc mladým mužům, kteří v době průmyslové revoluce žili ve velké nouzi bez per-
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spektivy na lepší život, a kde je taky
pohřben. V tomto městě je i sídlo Mezinárodního Kolpingova díla. Navštívili jsme místa spojená s jeho životem
a působením - jak je patrno i z názvu
celé akce: DO KOLÉBKY KOLPINGOVA DÍLA. Každého účastníka oslovilo něco jiného, ať už to byla mohutná
kolínská katedrála (je na seznamu
UNESCO), mosty přes řeku Rýn, vyhlídky z věže katedrály nebo trianglu,
kolínské pivo Kölsch, nadšení představitelů KD, kteří se nám věnovali,
minoritský kostel s hrobem A. Kolpinga
nebo povídání hlavního duchovního
správce MKD Ottmara Dillenburga
o činnosti členů v různých zemích
světa, kteří v duchu odkazu svého zakladatele pomáhají lidem tak, aby si
sami pomohli, často formou mikropůjček, vzděláváním, jak hospodařit apod.
A samozřejmě pěkné společenství,
které jsme vytvořili a během našeho
zájezdu zažívali. A protože nám přálo
Bítešští členové Kolpingova díla na návštěvě v Kolíně nad Rýnem.
Foto: Archiv Kolping. rodiny
i počasí, prožili jsme nádherné 3 dny,
na které budeme vzpomínat. Tímto chceme poděkovat Michalu Kubíkovi a Kolpingovu dílu
ČR za organizaci této skvělé akce.
Ševčíkovi, KR Velká Bíteš

SPOLEČNOST BEMATECH JIŽ 20 LET S VÁMI…
Kdysi malá firma sídlící na pár metrech čtverečních, dnes přední český výrobce stínící
techniky. Společnost Bematech získala stabilní pozici na trhu především díky silnému vedení, zkušenému obchodnímu týmu a nepřetržitým inovačním procesům.
Historie firmy
Firma byla založena v devadesátých letech. Zakladatel společnosti, pan Bernard Mullie,
původem z Belgie, zvolil pro své podnikání Českou republiku především z geografických důvodů.
V prvních letech existence se firma zabývala prodejem dveřních výplní a kování pro
hliníková okna. První látkové rolety vyrobené pod značkou Bematech byly k zákazníkům
expedovány v roce 2001.
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Síť obchodních partnerů, kteří byli ochotni s novou firmou navázat spolupráci se rozrůstala a s tím rostlo i portfolio produktů vlastní výroby. V roce 2008 přestěhovala firma
administrativu i výrobu do nově postavených prostor.
Po vybudování stabilní sítě odběratelů v tuzemsku a Slovensku, začala firma v roce 2011
expandovat i na zahraniční trhy. Pro požadovaný objem produkce se stala vlastní výrobní hala
z roku 2008 nedostačující a v roce 2012 byly prostory rozšířeny. V této době firma také zaznamenala velký posun především díky rozsáhlým investicím do nejmodernějších technologií.
Cílem firmy je dokonalá kombinace designu a funkčnosti. Dílčím cílem pro rok 2015
je vedle udržení vysoké kvality produktů také uvedení do provozu vlastní lakovací linky.
Současnost
Pilíře mezi našimi produkty tvoří látkové rolety, římské rolety, závěsy a dřevěné žaluzie.
Vedle vlastní výroby nabízíme i prodej pergol a markýz od spolehlivého zahraničního dodavatele. V současné době má firma 50 zaměstnanců a disponuje vlastními výrobními prostory
o celkové rozloze 4500m2. Stejně jako na počátku si je firma vědoma, že kvalitu komponentů
a dokonalý způsob zpracování je nutné doplnit o úzkou spolupráci s obchodními partnery.
Jako hlavní konkurenční výhodu vnímá Bematech komplexnost své nabídky. Firma nabízí různé třídy sortimentu, aby si vybral opravdu každý. Ten, pro něhož je rozhodující
cena i ten, kdo chce originální design a nejvyšší kvalitu.
Budoucnost
Věříme, že i nadále budou výrobky značky Bematech na českém i zahraničním trhu
vždy spojovány s kvalitou, dostupnou cenou a vstřícným přístupem k zákazníkům, jejichž
přání a požadavky jsou pro firmu prioritou.
Ilona Krejčí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ

Majitel firmy Bernard Mullie. | Foto: Archiv firmy
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Sdružení výrobců stínící techniky vyhlásilo před pěti lety
16. květen DNEM STÍNÍCÍ
TECHNIKY. V letošním roce
připadlo toto datum na sobotu
a společnosti Bematech a Building Plastics připravili v tento den
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Cílem akce bylo seznámit širokou
veřejnost s historií obou firem a jejich produktovým portfoliem.
Všechny návštěvníky uvítal při
příchodu osobně majitel firmy
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Bematech, pan Bernard Mullie. Obě firmy pro veřejnost zpřístupnily i výrobní prostory.
Exkurze probíhaly za částečného provozu. Návštěvníci tedy mohli získat reálnou představu o fungování firem.
Pro děti byl připravený doprovodný program formou skákacího hradu, malování na
obličej nebo tvoření ze zbytků látek, které jsou standardně používány pro výrobu látkových rolet. Na závěr bylo pro návštěvníky připraveno i drobné občerstvení.
Ilona Krejčí

POHÁDKOVÝ LES VE VELKÉ BÍTEŠI SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU
Z důvodu špatného počasí oznamujeme změnu termínu konání Pohádkového lesa
ve Velké Bíteši. Milovníci pohádek se mohou těšit na neděli 14. června. Věřme,
že tentokrát nám bude počasí více přát a děti i rodiče si užijí krásné nedělní odpoledne.
Vychází se tedy 14. června od 14 hodin od bítešské radnice. Není nezbytné dorazit
hned ve 14 hodin – jednotlivé skupiny budou odcházet v desetiminutových intervalech
až do 15. hodiny.
Bítešská Kolpingova rodina a KDU-ČSL pro děti opět připravily napínavé putování
kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou. Trasa povede okolo mateřské
a základní školy do lesa směrem na Letnou, aby se posléze vrátila zpět do města na farní
zahradu. Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě
odměnu. A navíc na ně bude čekat oblíbený skákací hrad a další soutěže. Jak pro děti,
tak i pro dospělé bude připraven táborák a hudba. Pohádkový les každoročně pomáhá organizovat několik desítek pomocníků a účastní se několik set putujících. Jim všem patří
velké poděkování.
Ladislav Koubek

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 14/2015 KONANÉ DNE 30. BŘEZNA 2015
Pokračování z květnového Zpravodaje:
• 37/14/15/RM – doporučuje ZM stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých neuvolněných
funkcí takto:
• člen zastupitelstva města 600 Kč
• člen rady města 1.800 Kč
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• předseda osadního výboru zastupitelstva města 1.400 Kč
• předseda finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 1.400 Kč s tím, že výplata od		 měny předsedy je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru za příslušný měsíc a pode		 psanou prezenční listinou
• člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 400 Kč s tím, že výplata odměny
		 člena je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru za příslušný měsíc a podepsanou pre		 zenční listinou
Měsíční odměny neuvolněným funkcionářům budou poskytovány ode dne 13. 4. 2015.
Při souběhu několika funkcí se výše odměn sčítá.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 15/2015 KONANÉ DNE 13. DUBNA 2015
• 2/15/15/RM – rozhoduje neposkytnout Ing. Hynku Jurmanovi dotaci na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města z tohoto důvodu: Již je v přípravě kniha o Velké Bíteši,
na které se bude město podílet.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 3/15/15/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení
stavby „Přístavba haly 2 ITW Pronovia„ na pozemcích stavebníka ITW Pronovia s.r.o. parc.č. 871/1,
871/2 a 871/8 v k.ú. Velká Bíteš za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci s městem, která bude
řešit vybudování odstavného parkoviště při severní části areálu společnosti po změně územního
plánu města a spolupráci společnosti se spolky ve městě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 4/15/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/2015 ze dne 30. 3. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 13. 4. 2015
• 5/15/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na zakoupení houpačky na dětské hřiště v Holubí Zhoři ve výši 2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 6/15/15/RM – stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí takto:
• předseda komise rady města 1.400 Kč s tím, že výplata odměny předsedy je podmíněna mini		 málně jedním zasedáním komise za příslušný měsíc a podepsanou prezenční listinou
• člen komise rady města 400 Kč s tím, že výplata odměny člena je podmíněna minimálně jed		 ním zasedáním komise za příslušný měsíc a podepsanou prezenční listinou
Měsíční odměny neuvolněným funkcionářům budou poskytovány ode dne 13. 4. 2015. Při souběhu
několika funkcí se výše odměn sčítá.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 5. 2015
• 7/15/15/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok
2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
termín: 30. 4. 2015
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• 8/15/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2015
• 9/15/15/RM – pověřuje odbor majetkový prověřením kapacity elektrického připojení (jističů)
v objektech města s cílem dosáhnout optimalizaci těchto zařízení a z toho vyplývajících finančních
úspor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 10/15/15/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
smlouvu zakládající právo provést stavbu na pozemcích v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2470 vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2,
- část p.č. 2488/1 oddělená dle GP č. 2059-2/2013 nově označená p.č. 2488/30 lesní pozemek
o výměře 185 m2
platnou do konce r. 2025.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 11/15/15/RM – rozhoduje neposkytnout Mgr. Renatě Němcové – Domácí ošetřovatelská péče
dotaci z rozpočtu města z tohoto důvodu: Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. 4.
2015 Grantový program na rok 2015 Ostatní aktivity, kterým město deklaruje svůj záměr poskytovat
dotace pro organizace působící v této oblasti a stanovuje zároveň podmínky pro jejich poskytnutí.
Rada města doporučuje žadateli vyčkat na vyhlášení grantových programů a podat žádost o poskytnutí dotace v souladu s vyhlášeným programem „Ostatní aktivity“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 12/15/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemků Kraji Vysočina,
a to:
- p.č. 2470 vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2,
- část p.č. 2488/1 oddělená dle GP č. 2059-2/2013 nově označená p.č. 2488/30 lesní pozemek
		 o výměře 185 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 13/15/15/RM – rozhoduje uzavřít se společností aWision energy s.r.o. smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- zasedací místnost o výměře cca 23 m2 včetně chodby a sociálního zařízení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1.400,- Kč/m2/rok za podmínky, že společnost předem
složí kauci ve výši dvouměsíčního nájemného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 14/15/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu levé garáže v budově č.p. 137 rod. dům na
p.č. 1531 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu jednoho roku s výpovědní dobou 1 měsíc za nájemné ve
výši 400,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 15/15/15/RM – rozhoduje souhlasit s ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš s nájemci a uzavřít s nimi dohodu o předčasném ukončení nájemní smlouvy
ke dni 30. 4. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
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• 16/15/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je bytová jednotka číslo 2 o celkové ploše 58,9 m2 v 1.NP bytového domu č.p. 280 A na ulici U Stadionu
ve Velké Bíteši, na pozemku parc.č. 803, k.ú. Velká Bíteš, ke dni 30.06.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 17/15/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést bytovou jednotku
č. 280.12 (2+1) v 1. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 280 ve Velké Bíteši s tím, že min. nabídková
cena bude stanovena dle znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 18/15/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87,
602 00 Brno, IČ: 114 78 802 na výkon autorského dozoru na stavbě Radnice Velká Bíteš – zadní
budova, stavební úpravy a přístavba za cenu 28.220 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 19/15/15/RM – v Městském úřadu Velká Bíteš zrušuje oddělení správní a zřizuje odbor
správní, do kterého převádí veškeré pravomoci a pracovníky zrušeného oddělení, s účinností od
1. 6. 2015,
- ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na vedoucí/ho odboru správního Městského úřadu
		 Velká Bíteš a zpracovat nový organizační řád v souladu s přijatými změnami,
- stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
		 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš
		 v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 6. 2015 na 25 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2015
• 20/15/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Michala Vavřiny, Zmola 184, 595 01 Velká
Bíteš, IČ: 871 00 240 na dodávku „Vnitřního vybavení zadní budovy radnice, Velká Bíteš“ za cenu
288.764 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 21/15/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Dipl. Ing. Zdeňka Sendlera,
Wanklova 6, 602 00 Brno na zhotovení studie veřejně přístupného hřiště u MŠ v ul. Lánice a okolních
ploch za cenu 80.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 22/15/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy JCZ, s.r.o., Maršovice 92,
592 31 Nové Město na Moravě na zhotovení úseku dešťové kanalizace v ul. Kpt. Jaroše a výústního
objektu do potoka Bítýška za nabídkovou cenu 291.823 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 23/15/15/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17,
Veveří, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na akci „Chodníky
a osvětlení přechodu pro chodce, ul. Kpt. Jaroše“ za cenu 538.187,36 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 24/15/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku společnosti Energy Benefit
Centre na zhotovení prováděcí dokumentace, zabezpečení zadávacího řízení a administraci projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve
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Velké Bíteši“ za nabídkovou cenu 125.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města uzavřením příslušných příkazních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 25/15/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku společnosti Energy Benefit
Centre na zhotovení prováděcí dokumentace, zabezpečení zadávacího řízení a administraci projektu
„Snížení energetické náročnosti komplexu budov Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Tišnovská
č.p. 115 ve Velké Bíteši“ za nabídkovou cenu 107.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu města uzavřením příslušných příkazních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 26/15/15/RM – rozhoduje provést stavební úpravy v budově č.p. 42 na ulici Lánice ve Velké Bíteši dle předloženého návrhu a pověřuje odbor majetkový zpracováním materiálu o dalším využití
objektu ubytovny v Lánicích č.p. 42.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 27/15/15/RM – rozhoduje neposkytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci na základě její žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města z tohoto důvodu: Zastupitelstvo
města schválilo na svém zasedání dne 13.04.2015 Grantový program na rok 2015 Ostatní aktivity,
kterým město deklaruje svůj záměr poskytovat dotace pro organizace působící v oblasti protidrogové
ochrany a práce s handicapovanými osobami a stanovuje zároveň podmínky pro jejich poskytnutí.
Rada města doporučuje Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, vyčkat na vyhlášení grantových programů a podat žádost o poskytnutí dotace v souladu s vyhlášeným programem „Ostatní
aktivity“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 28/15/15/RM – rozhoduje neposkytnout TC Matador Velká Bíteš dotaci na základě jeho žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města z tohoto důvodu: Žadatel nedoložil plnění povinnosti nájemce
dle čl. IV. odst. 1. nájemní smlouvy uzavřené s městem Velká Bíteš dne 22. 2. 2010.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 29/15/15/RM – rozhoduje neposkytnout Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Velká
Bíteš, dotaci na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města z tohoto důvodu: Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. 4. 2015 Grantový program na rok 2015 Kultura
a ostatní zájmová činnost, kterým město deklaruje svůj záměr poskytovat dotace pro organizace působící
v této oblasti a stanovuje zároveň podmínky pro jejich poskytnutí. Rada města doporučuje Moravskému
rybářskému svazu, místní organizaci Velká Bíteš, vyčkat na vyhlášení grantových programů a podat žádost o poskytnutí dotace v souladu s vyhlášeným programem „Kultura a ostatní zájmová činnost“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 30/15/15/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace o dočasném přemístění MŠ Lánice 300 do náhradních prostor
a souhlasí s uzavřením provozu MŠ Lánice 300 dle návrhu ředitelky.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2015
• 31/15/15/RM – doporučuje ZM žádost Velká Bíteš o prodej části pozemku parc.č 1/3 v k.ú.Bezděkov u Velké Bíteše zamítnout.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
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• 32/15/15/RM – k žádosti doručené dne 04.03.2015 pod č.j. MÚVB/1611/15 sděluje, že město
Velká Bíteš nemá námitky k případnému zrušení účelové komunikace na pozemcích p.č. 5270, 6027,
6028 v k.ú. Holubí Zhoř za podmínky dořešení přístupu ke všem nemovitostem v areálu bývalého
ZD, a to z komunikace na pozemku p.č. 6022 v k.ú. Holubí Zhoř.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2015
• 33/15/15/RM – bere na vědomí nájemní smlouvu nájemkyně uzavřenou na dobu 1 měsíce z důvodu přestěhování nájemkyně dle usnesení č. 48/12/15/RM ze dne 16. 3. 2015.
odpovědnost: ENCOM, spol. s r.o. termín: 13. 4. 2015
• 34/15/15/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupené společností
E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
č. 13003721 z důvodu kolize se stavbou „OK sil. II/602 a II/379 Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 16/2015 KONANÉ DNE 27. DUBNA 2015
• 2/16/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/2015 ze dne 13. 4. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 27. 4. 2015
• 3/16/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.,
Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822 na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby „II/379, II/602 Velká Bíteš – Na Valech včetně
OK“ za cenu 282.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit z hodnocení nabídku uchazeče č. 1 VIAPONT, s.r.o.,
Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 469 95 447 a č. 3 PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00
Brno, IČ: 255 64 901.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 5. 2015
• 4/16/15/RM – bere na vědomí informace ze Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
ze dne 20. 4. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 27. 4. 2015
• 5/16/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2863/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 5. 2015
• 6/16/15/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí ve Velké
Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem
organizačního a technického zajištění XXII. Srazu veteránů Vysočina 2015 dne 23. 5. 2015.
odpovědnost: starosta termín: 15. 5. 2015
• 7/16/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje:
- prodej osobního vozidla Kia Sorento za cenu dle předloženého znaleckého posudku
- nákup vřetenové sekačky Jacobson Tri-King 1900D 3ED za cenu 360.000 Kč s DPH.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2015
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• 8/16/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
- bere na vědomí zápis z 1. zasedání dozorčí rady TS ze dne 22. 1. 2015 a zápis z 2. zasedání
		 dozorčí rady TS ze dne 26. 3. 2015
- schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2014, zprávu o přezkoumání
		 roční účetní závěrky za rok 2014, návrh na rozdělení zisku za rok 2014 v předloženém znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
• 9/16/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku na investiční akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace ul. Pod Hradbami – projektová dokumentace“ ve výši Kč 19.500,se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513,
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 5. 2015
• 10/16/15/RM – rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města ve výši Kč
50.000,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2015
• 11/16/15/RM – rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města ve výši Kč
50.000,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2015
• 12/16/15/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města
ve výši Kč 21.840,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2015
• 13/16/15/RM – bere na vědomí žádost UAS s.r.o. o stanovisko k dopravnímu napojení na křižovatku 137 Kpt. Jaroše – U Dálnice, Velká Bíteš pro změnu územního rozhodnutí, stavebního povolení a změnu stavby před dokončením v souvislosti se stavbou čerpací stanice s rychlým občerstvením na pozemku parc. č. 2892 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš před vydáním konečného
stanoviska města požaduje předložit závazné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR a správců
inženýrských sítí, zejména ve vztahu k plynovodu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2015
• 14/16/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 30/14/15/RM ze dne 30. 3. 2015 v tomto znění:
„RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš.“
a nahradit ho novým usnesením ve znění: RM rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku
p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 15/16/15/RM – bere na vědomí nabídku MediClinic a.s. na odkoupení Polikliniky Velká Bíteš,
příspěvkové organizace. RM pověřuje odbor majetkový zajištěním vypracování návrhu optimalizace
provozu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace a jejích součástí domova důchodců a pečovatelské služby včetně vypracování varianty případného prodeje polikliniky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
• 16/16/15/RM – bere na vědomí výsledky měření objemové aktivity radonu v objektu Základní
školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na adrese Tišnovská č.p. 115, 595 01 Velká Bíteš,
které provedli pracovníci Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany a nařízení ředitele
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školy 222/2015 ze dne 22. 4. 2015. RM pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu stavebnětechnických opatření eliminujících radon v uvedeném objektu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 17/16/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného daru Základní školou Velká Bíteš,
příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2926/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 20. 5. 2015
• 18/16/15/RM – na základě žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace schvaluje vyřazení neopravitelného přístroje Cobas Mira Plus z evidence.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2015
• 19/16/15/RM – na základě setkání s občany, kteří podepsali petici za nepovolení třísměnného provozu
ve Strojírně Slavíček, s.r.o., Vlkovská č.p. 107, Velká Bíteš a předložení provozního řádu Strojírnou Slavíček, s.r.o. rozhoduje souhlasit s třísměnným provozem a pověřuje místostarostu města odpovědí na petici.
odpovědnost: místostarosta termín: 28. 4. 2015
• 20/16/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku společnosti Energy Benefit
Centre a.s. na zajištění autorského dozoru projektanta na stavbě „Mateřská škola, Lánice č.p. 300,
Velká Bíteš – 2. ETAPA, obj. 01 Vnitřní stavební úpravy“ za nabídkovou cenu 120.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 21/16/15/RM – pověřuje odbor majetkový přípravou smlouvy o spolupráci se společností Frielas
Invest, s.r.o., IČ: 017 72 431, se sídlem Osová Bítýška č.p. 50, 594 53 Osová Bítýška jako investorem
výstavby bytových domů v rámci projektu „BD VELKÁ BÍTEŠ II“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 22/16/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 4604 – orná
půda o výměře 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, se společností S.O.K.
stavební, s.r.o., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč 1, za nájemné 20 Kč/m2/rok,
a to na dobu neurčitou, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět v 3měsíční výpovědní lhůtě s tím, že společnost S.O.K. stavební, s.r.o. uhradí za užívání pozemku za předchozí období částku ve výši 35.533 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
• 23/16/15/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání
a organizace kulturních akcí „BÍTEŠSKÁ POUŤ“ a „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY“ v době jejich
konání v letech 2015-2019.
odpovědnost: starosta termín: 15. 5. 2015
• 24/16/15/RM – bere na vědomí dokument „Posouzení stavebních poruch na hospodářském stavení
Hrnčířská 96 ve Velká Bíteši“, zpracovaném Ing. Vladimírem Špačkem, autorizovaným inženýrem
pro statiku a dynamiku staveb dne 25. 8. 2014. Dále rada města rozhoduje připravit návrh dohody
o nápravě a narovnání s majitelkou nemovitosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 25/16/15/RM – rozhoduje souhlasit se stavbou „Novostavba RD na pozemku parc.č. 2196/5 v k.ú.
Velká Bíteš“. Podmínky pro umístění inženýrských sítí, sjezdu a opěrných zdí na pozemcích města
stanoví odbor majetkový.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
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• 26/16/15/RM – rozhoduje uzavřít se společností ENCOM, spol. s r.o., Vrchlického sad 4, Brno,
předloženou SMLOUVU k zabezpečení správy majetku Města Velká Bíteš podle zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, jejímž předmětem je správa bytových jednotek:
- číslo 2, 3, 4, 7, 8 v domě č.p. 275, U Stadionu, Velká Bíteš,
- číslo 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 v domě č.p. 278, U Stadionu, Velká Bíteš,
- číslo 11, 12, 14, 21, 23, 24 v domě č.p. 280, U Stadionu, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 27/16/15/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu k bytu č. 23, U Stadionu
280, Velká Bíteš s nájemkyní a uzavřít s ní dohodu o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 28/16/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Ing. Josefa Novotného, AQA
-CLEAN, U Dvora 11, Jihlava ve výši 98.000 Kč bez DPH za inženýrsko – geologický průzkum
a zpracování PD na dešťovou kanalizaci v ulici Lánice ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 29/16/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 13/15/15/RM ze dne 13. 4. 2015 v tomto znění:
„RM rozhoduje uzavřít se společností aWision energy s.r.o. smlouvu o nájmu nebytových prostor
v budově č. p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- zasedací místnost o výměře cca 23 m2
včetně chodby a sociálního zařízení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši
1.400,- Kč/m2/rok za podmínky, že společnost předem složí kauci ve výši dvouměsíčního nájemného.“
a nahradit ho novým usnesením ve znění: RM rozhoduje zamítnout žádost společnosti aWision energy s.r.o.
o pronájem nebytových prostor – zasedací místnosti v budově č. p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2015
• 30/16/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod
Příkopem 6, 586 01 Jihlava ve výši 130.000 Kč bez DPH na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost na akci místní komunikace Lánice ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 31/16/15/RM – rozhoduje souhlasit s prodloužením nájemní smlouvy nájemce k bytu č.12,
Návrší 250, Velká Bíteš o jeden rok bez notářského zápisu o vystěhování.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 32/16/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor o výměře cca 146
m2 v budově č.p. 7 obč. vyb. na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 33/16/15/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním zprávy o podmínkách pronájmu městských rybníků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 17/2015 KONANÉ DNE 11. KVĚTNA 2015
• 2/17/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 16/2015 ze dne 27. 4. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 11. 5. 2015
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• 3/17/15/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok
2015/2016 žákyně ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS - díl I. v Základní škole Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 5. 2015
• 4/17/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem Trado-bus, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01 Třebíč číslo SM201411030.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 5. 2015
• 5/17/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem BDS-bus, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš číslo AD1/2015.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 5. 2015
• 6/17/15/RM – rozhoduje prominout nájemci bytu v domě na Návrší 259 ve Velké Bíteši příslušenství dluhu na nájemném ve výši 9.070,00 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 7/17/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o předčasném ukončení nájmu bytu, jejímž předmětem
je bytová jednotka číslo 17 o celkové ploše 40,53 m2 ve 3. podlaží domu č.p. 584 na ulici Družstevní
ve Velké Bíteši ke dni 31. 5. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 8/17/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o předčasném ukončení nájmu bytu, jejímž předmětem
je bytová jednotka číslo 13 o celkové ploše 55,16 m2 ve 5 podlaží domu č.p.475 na ulici U Stadionu
ve Velké Bíteši ke dni 30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 9/17/15/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením 2 vyhrazených parkovacích míst pro Dětskou psychiatrickou nemocnici, se sídlem U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš, na parkovišti před budovou nemocnice s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 10/17/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt prodlouženou část dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 36/2 v k.ú. Košíkov a obci Velká Bíteš s tím, že budou dodrženy všechny
podmínky souhlasu č.j.MÚVB/7376/12/MAJ/KUD – MAJ/914/2012/KUD ze dne 10. 12. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 11/17/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc. č. 4684 – orná půda
o výměře cca 2980 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 12/17/15/RM – rozhoduje navézt a zhutnit vrstvu frézovaného obalovaného kameniva v úseku
nezpevněné části komunikace na pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš po hranici parcely č. 420/3
v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 13/17/15/RM – rozhoduje poskytnout žadateli Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou dotaci z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč a uzavřít
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
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• 14/17/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 690 zahrada o výměře
222 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do podílového spoluvlastnictví:
za cenu 120 Kč/m2 s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí
ponesou kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 15/17/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 9/30/13/RM ze dne 9. 12. 2013 v tomto znění:
„RM rozhoduje pověřit vedoucího odboru majetkového Ing. Ladislava Radu a referenta majetkového
odboru p. Vnislava Kudu uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst na hřbitovech v majetku města
Velká Bíteš.“
a nahradit ho novým usnesením ve znění:
RM rozhoduje pověřit vedoucího odboru majetkového Ing. Ladislava Radu a referentku majetkového odboru Mgr. Janu Pelánovou uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst na hřbitovech v majetku města Velká Bíteš.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 16/17/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 5/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
• 17/17/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Radnice
Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“ se zhotovitelem KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ: 262 27 657, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena díla a mění
plnění dílčích částí díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 5. 2015
• 18/17/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku „Vnitřního vybavení
zadní budovy radnice, Velká Bíteš“ se zhotovitelem Michalem Vavřinou, Zmola 184, 595 01 Velká
Bíteš, IČ: 871 00 240, kterým se prodlužuje termín dokončení dodávky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 5. 2015
• 19/17/15/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na základě
závěru hodnotící komise přijmout cenovou nabídku uchazeče
A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí IČ: 607 32 610 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na akci „Zídka a oplocení, ul. pod Hradbami, Velká Bíteš“ za cenu 398.091
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 20/17/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zhotovení „Oplocení pozemku u kulturního domu“ od zhotovitele A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607
32 610 za cenu 445.715,65 Kč bez DPH v režimu výjimky z pravidel veřejných zakázek.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 5. 2015
• 21/17/15/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká
		 Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2, úhradu nákladů souvisejících
		 s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese kupující
b) rozhodnout zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú.
		 a obci Velká Bíteš,
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c) rozhodnout zamítnout žádost o směnu pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú.
		 a obci Velká Bíteš,
d) rozhodnout zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1666/1 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú.
		 a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 22/17/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a uzavřít předloženou dohodu o podmínkách
provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Zídka a oplocení, ul. Pod Hradbami,
Velká Bíteš“ se společností ARCHAIA o.p.s., Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1, IČ: 452 45 932
za cenu 4.500 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 23/17/15/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57,
587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků městu Krajem
Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto
žáků ve výši Kč 279 000,-.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2015
• 24/17/15/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57,
587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu převodu
vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje
na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na
školských sportovištích ve výši Kč 112 363,-.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2015
• 25/17/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Jindřichov finanční příspěvek ve výši
1.500 Kč na akci Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
• 26/17/15/RM – jmenuje vedoucím odboru správního Městského úřadu Velká Bíteš Bc. Tomáše
Zedníka s účinností od 1. 6. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 31. 5. 2015
• 27/17/15/RM – rozhoduje stanovit pracovní dobu pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš
s účinností od 18. 5. 2015 takto:
Pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30
Středa
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Čtvrtek neúřední den
Pátek
8:00 – 11:00, 12:00 – 14:30
odpovědnost: tajemnice termín: 18. 5. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 4/2015 KONANÉHO DNE 13. DUBNA 2015
• 1/4/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu JUDr. Alenu Malou a Ing. Ondřeje Macholu.
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• 3/4/15/ZM: schvaluje Grantový program na rok 2015 Sport a tělovýchova, Grantový program na rok 2015
Kultura a ostatní zájmová činnost a Grantový program na rok 2015 Ostatní aktivity v předloženém znění
a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Zároveň rozhoduje posunout termín zasedání příštího zastupitelstva města na 22. 6. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 17. 4. 2015
• 4/4/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2015 č. 1/2015 schválené radou města dne 23. 2. 2015, č. 2/2015 schválené
radou města dne 09. 3. 2015 a č. 3/2015 schválené radou města dne 30. 3. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 5/4/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 4/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 6/4/15/ZM: bere na vědomí předložený materiál plnění rozpočtu města k 31. 3. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 7/4/15/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok
2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2015
• 8/4/15/ZM: schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2014 k rozvahovému dni 31.12.2014
a pověřuje Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
• 9/4/15/ZM: stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí takto:
• člen zastupitelstva města 600 Kč
• člen rady města 1.800 Kč
• předseda osadního výboru zastupitelstva města 1.400 Kč
• předseda finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 1.400 Kč s tím, že výplata od		 měny předsedy je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru za příslušný měsíc,
		 a podepsanou prezenční listinou
• člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 400 Kč s tím, že výplata odměny
		 člena je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru za příslušný měsíc, a podepsanou
		 prezenční listinou
Měsíční odměny neuvolněným funkcionářům budou poskytovány ode dne 13. 4. 2015.
Při souběhu několika funkcí se výše odměn sčítá.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 5. 2015
• 10/4/15/ZM: rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ alokované finanční
prostředky následovně:
180 000,- Kč na akci „Radnice Velká Bíteš, zadní (II.) budova, stavební úpravy a přístavba“
220 000,- Kč na akci „Opatření k odstranění vlhkosti z části objektu ZUŠ Hrnčířská 117, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 11/4/15/ZM: rozhoduje uzavřít předloženou dohodu „UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO
SPLÁCENÍ“, předmětem které je dluh za užívání bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
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• 12/4/15/ZM: rozhoduje směnit
- část p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 1.800 m2
- část p.č. 2539/16 orná půda o výměře cca 1.815 m2
- p.č. 2539/116 orná půda o výměře 925 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká
Bíteš za část p.č. 2539/14 orná půda o výměře cca 10.475 m2 v k.ú a obci Velká Bíteš s tím, že město
Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady a vybuduje dopravní a technickou infrastrukturu k pozemkům
v předmětné lokalitě. Náklady na úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponesou smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 13/4/15/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 334/2014, jehož předmětem
bude závazek města Velká Bíteš zajistit na vlastní náklady a vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu k pozemku p.č. 2539/117 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš v lokalitě Babinec.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 14/4/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést pozemky v k.ú.
a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2437/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 192 m2,
- p.č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 627 m2,
- p.č. 2438/4 trvalý travní porost o výměře 1464 m2
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33
Jihlava s tím, že v případě, že nebude do konce r. 2025 realizována stavba silnice „II/379 Velká Bíteš
– křižovatka s III/3792“, budou pozemky dárci vráceny. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad
do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 15/4/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/97 orná půda o výměře 47 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu nákladů souvisejících
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 16/4/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4105 orná
půda o výměře 3686 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu
nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 17/4/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 2/6 pozemku p. č.
1874/2 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím,
že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 18/4/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/6 pozemku p. č.
1874/2 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím,
že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 19/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1239/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu nákladů
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souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. Město na své náklady zajistí pokácení 2 ks stromů, které se na pozemku nachází, a na své náklady zajistí a vybuduje
nového oplocení včetně podezdívky a nové brány.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 20/4/15/ZM: rozhoduje směnit část p.č. 773 zahrada o výměře cca 150 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve
vlastnictví města Velká Bíteš za část p.č. 774/1 zahrada o výměře cca 150 m2 v k.ú a obci Velká Bíteš.
Úhradu nákladů souvisejících s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 21/4/15/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi městem Velká Bíteš
jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (budoucí dárce), jejímž předmětem bude:
- stavba komunikace na p.č. 2436/5, p.č. 2432/4, p.č. 2428/4, p.č. 2427/2, p.č. 2471/2 a na částech
pozemků p.č. 2436/6, p.č. 2432/5 a p.č. 3013 se všemi součástmi a příslušenstvími
- most ev. č. 379-001,
- p.č. 2436/5 – trvalý travní porost o výměře 13 m2,
- p.č. 2432/4 – lesní pozemek o výměře 38 m2,
- p.č. 2428/4 – orná půda o výměře 119 m2,
- p.č. 2427/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 24 m2,
- p.č. 2471/2 – trvalý travní porost o výměře 7 m2,
- část p.č. 2432/5 – lesní pozemek o výměře 623 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/5 ostatní plocha, silnice o výměře 675 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/6 ostatní plocha, silnice o výměře 36 m2,
- část p.č. 3013 oddělená GP č. 2059-2/2013 a nově označená p.č. 3013/7 ostatní plocha, silnice o výměře 93 m2, část p.č. 2432/5 lesní pozemek o výměře cca 580 m2
- část p.č. 2436/6 trvalý travní porost o výměře cca 390 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 22/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 4168 – orná půda o výměře cca 590
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že bude bezúplatně zřízena služebnost cesty k pozemku parc.č.
4168 v k.ú. Velká Bíteš přes pozemek parc. č. 4167 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem
KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 23/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 4083/1– orná půda o výměře 2415 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 24/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. podíl ve výši ½ z části pozemku parc. č. 4102 – orná
půda o výměře cca 204 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a id. podíl ve výši ½ z části pozemku parc. č.
4102 – orná půda o výměře cca 214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
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• 25/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 4104 – orná půda o výměře 2878 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 26/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4101/1 – orná půda o výměře cca 60
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS
do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 27/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt nemovitosti, a to:
- části pozemků parc. č. 2263/7 a parc. č. 2210/7 (dle GP č. 2066-168/2013 nově oddělená část
parc.č.2263/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95m2)
- část pozemku parc. č. 2180/28 (dle GP č. 2066-168/2013 nově oddělená část parc. č. 2180/57 – orná
půda o výměře cca 107 m2) v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 28/4/15/ZM: rozhoduje žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 5175 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. Holubí Zhoř zamítnout.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2015
• 29/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 5061 ostatní plocha, silnice o výměře 171
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu nákladů
souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 30/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 5070 ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 31/4/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 5078 ostatní plocha, silnice o výměře 171
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že úhradu nákladů
souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 32/4/15/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: oddělení správní termín: 30. 4. 2015
• 33/4/15/ZM: odvolává předsedu osadního výboru v části města Jáchymov Roberta Hladíka a členy
tohoto výboru Ing. Petra Hofmanna, Ing. Pavla Hampla, Renatu Ševčíkovou, Pavla Kotlana, Jaromíra Rybníčka, Pavlínu Březinovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov Jaromíra
Rybníčka a členy tohoto výboru Pavla Kotlana, Ing. Pavla Hampla, Pavlínu Březinovou, Renatu
Ševčíkovou, Roberta Hladíka, Vlastimila Březinu.
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím RD v blízkosti Velké Bíteše. Dobrá dostupnost do Brna nutná (max. 60km).
Děkuji. T: 722 013 283.
Vyměním byt 2+1 ve Velké Bíteši v OV za 3+1 s doplatkem. Bez RK. Tel. 604 988 718.
Hledáme kolegu/kolegyni do kanceláře kontaktního centra finančních služeb klienty do
Velké Bíteše. Nabízíme plné zaškolení, možnost růstu, motivační finanční ohodnocení.
Hledáme komunikativní osoby s maturitou. Zašlete životopis na lenkacerstva@seznam.cz
Prodám prostorný RD 4+1 v klidné části Velké Bíteše - Janovicích se samostatnou garáží,
dílnou a pěknou zahradou. Dům je okamžitě k nastěhování. Volejte kdykoliv na 777 724 456.
Prodám pozemek na rozloze 1552 m2 vhodný i jako stavební. Lokalita Jáchymov u Velké
Bíteše. Více informací na tel. č. 606 140 144.
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Kambala – dobrovolnické centrum
„Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“
Máte chuť pomáhat druhým, ale nevíte, kde byste mohli být užiteční? Staňte se
dobrovolníkem a vyzkoušejte si některou z nabídek dobrovolnického centra Kambala.
Kambala se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří pomáhají v zařízeních Oblastní
charity Žďár nad Sázavou, při organizaci různých charitních akcí pro veřejnost, a v případě
potřeby se též podílí na humanitární pomoci. Dobrovolnické centrum každoročně zaštiťuje
celonárodní Tříkrálovou sbírku, jež se snaží o obnovení tradice tří králů a jejíž prostředky
slouží k podpoře činnosti jednotlivých charitních služeb.
Dobrovolnické centrum připravuje a vysílá dobrovolníky i do jiných spolupracujících
organizací, kde pomáhají dle potřeby pravidelně či při jednorázových akcí.
Každý zájemce o dobrovolnictví si může vybrat z velkého množství aktivit - práce se seniory
- povídání a předčítání, vycházky, tvořivé dílny pro uživatele našich služeb, doučování dětí
a mládeže, hlídání dětí, pomoc s realizací kulturních akcí pro veřejnost i samotné
uživatele (hra na hudební nástroj, četba zajímavých příběhů nebo sehrání scénky s dalšími
dobrovolníky), technická a administrativní výpomoc. Je též možné, aby dobrovolník přišel
s novou činností, připravil si program vlastní. Úsměv na tváři uživatelů je pro každého
dobrovolníka tou největší odměnou. Nezáleží na tom, zda děláte radost babičce, člověku
s postižením nebo podáte pomocnou ruku puberťákovi.
Dobrovolníci tak svojí pomocí přispívají ke zvýšení sociálních, zdravotních a humanitárních
služeb.

Více informací o dobrovolnickém centru naleznete na stránkách www.kambala.zdarsko.cz.

Kontakt na vedoucí služby:
Veronika Dobrovolná
mob.: 777 755 444
e-mail: dc@zdar.charita.cz
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz,
www.kambala.zdarsko.cz

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 červenec 2015: 17. června 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Čištění koberců a čalounění
Čištění koženého čalounění
Čištění interiérů vozidel
Leštění laku
Mytí oken a výloh

Vše poctivě a do posledního detailu!
Tel: 605 332 806 - Velká Bíteš a okolí
www.cistenisvihalek.cz

Fajn autoškola zahajuje každé
první úterý a čtvrtek v měsíci
kurz k získání řidičského
oprávnění pro skupiny
os.automobil od

A, B

6980Kč,

Pozor, letní bonusová soutěž !!
Další info na netu:
nebo tel.

www.fajn-autoskola.cz

603 576133
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TJ Sokol Velká Bíteš pořádá:

Datum konání: 18. 7. - 1. 8. 2015
V krásné přírodě u obce Hraničky
Cena pro členy oddílu: 2350 Kč
Cena pro ostatní: 2550 Kč

• Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s podsadami.
• Hygiena je zajištěna v umývárce s možností teplé vody.
• Strava je zajištěna 5x denně, pestrý jídelníček.
Tým certifikovaných vedoucích připravil bohatý program, který rozvíjí a
podporuje vztah k přírodě, spolupráci, sounáležitost …
Z tábora si odvezete mnoho znalostí a tábornických dovedností a hlavně –
spoustu krásných vzpomínek!:)
Vítány jsou všechny děti a mládež ve věku od 9 do 16 let bez ohledu na to, zda
navštěvují turistický oddíl Bobrosvišti.
Jeď s námi i Ty! :)
Více informací a přihlášky získáte zde:
Hl. vedoucí: Luděk Tuček; Tel.: 608 137 475; E-mail: luda.tuinak@gmail.com
www.bobrosvisti.estranky.cz

50 | Červen 2015

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

