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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
zahájení prací na nátěru historické fasády 
a prací na kovovém obkladovém fasádním 
systému na zbývajících dvou budovách ob-
jektů prvního stupně základní školy ohla-
šuje blížící se konec revitalizace objektů 
školy. Podle harmonogramu bude stavba 
dokončena do konce července. Od srpna 
do cca poloviny října bude ještě stavebně 
přetvořena nástupní plocha před novým 
vstupem do školy z ulice Na Valech. Na 
nově upraveném prostranství bude mít 
čestné místo i bronzová socha Jana Amose 
Komenského, a to jako pocta tomuto nej-
většímu českému mysliteli, filosofovi  
a spisovateli, který si během svého života 
získal renomé především jako pedagog, 
resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Osobnosti, která byla 
jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých ze-
mích. Autorem sochy je akademický sochař Nikos Armutidis z  Veverských Knínic. 
Model sochy byl představen bítešské veřejnosti již během loňských hodů v městském 
muzeu a tam také zůstal dodnes, jako  součást veřejné expozice. 

Na červnovém zasedání městského zastupitelstva byl projednán kromě aktuální 
úpravy rozpočtu města rovněž i prodej podílů města na 28 bytových jednotkách byto-
vého domu na Jihlavské ulici č. 282 v celkové částce téměř 22 milionů korun. Odsou-
hlasen byl prodej podílů města na 23 bytových jednotkách, které budou financovány 
úvěrem od České spořitelny, bytovému družstvu města Velká Bíteš. Zbylých pět bytů 
bude na základě opakovaného zveřejnění záměru navrženo k odprodeji přímo součas-
ným uživatelům bytů, kteří jsou připraveni uhradit částku za podíly města z vlastních 
zdrojů. Město bude nyní spolupracovat s vedením a členy družstva na upřesnění pří-
slušné kupní smlouvy a na získání příslušného úvěru na odkup. Oběma stranám této 
obchodní transakce je nejen jasné, že pokud bude družstvo žádat o úvěr na všechny 
bytové jednotky v domě, má podstatně lepší  vyjednávací  pozici, než kdyby o úvěry 
usilovali jednotliví družstevníci samostatně, a tím pádem i předpoklad výhodnějšího 
úroku z přijatého úvěru, ale i to, že je nutné nastavit podmínky splácení tak, aby oby-
vatelé bytů úvěr úspěšně splatili a mohli následně dosáhnout i na osobní vlastnictví 
uvedených bytů.
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Vážení spoluobčané,
rád bych vám popřál pohodové léto a příjemnou, ničím nerušenou dovolenou. Těším se 
spolu s vámi na naše Tradiční bítešské hody, které se uskuteční od 4. do 11. září 2019.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Od 1. května do 31. července 2019
„VELKÁ BÍTEŠ V ZRCADLE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks posílejte na program@bitessko.com. 
Více informací na tel. č. 607 041 633.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 1. července do 31. srpna 2019
“VESELÉ ČTENÁŘSKÉ BINGO“ – prázdninová letní soutěž pro děti
Pro žáky 2. – 5. třídy základní školy
Více informací: www.knihovna.velkabites.cz
Organizuje:  Městská knihovna Velká Bíteš 

Úterý 9. července 2019 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 
Téma: „Co si ženy pamatují a muži zapomínají“, lektor: Jana Vejsadová a František Novotný
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Středa 17. července 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Odpoledne se starými fotografiemi – fotokvíz s Ing. Karlem Smolíkem
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Od 17. do 20. července 2019 od 21.30 hodin (po setmění) 
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
Seznam promítaných filmů: 
17. 7. „Čertí brko“ – pohádka, 18. 7. „Chata na prodej“ – komedie, 19. 7. „Po čem muži 
touží“ – komedie, 20. 7. „Trabantem tam a zase zpátky“ – dokumentární film 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 23. července 2019 v 10.00 hodin
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ
Téma: „Pitný režim a životospráva v každém věku“, lektor: Ludmila Horáková
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY POD LIPAMI
Pátek 26. července 2019 od 20.00 hodin – hraje „Beat Band“
Sobota 27. července 2019 od 20.00 hodin – hraje „ACCORD“
Neděle 28. července 2019 od 15.00 hodin odpolední program, od 20.00 hodin taneční 
zábava s kapelou „Doubravěnka“
Osová Bítýška, vstupné zdarma
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů v Osové Bítýšce

Sobota 27. července 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE 
Trasa výletu: Velká Bíteš – Vlkov – Osová Bítýška – Skřinářov – přes Svatou horu  
do Bojanova – Horní Libochová – Moravec – Radkovičky – Dolní Libochová – Nová Ves 
– Radňoves – Vidonín – Velká Bíteš (48 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 10. srpna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin
BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2019 A PREZENTACE MALÝCH 
REGIONÁLNÍCH PIVOVARŮ
K poslechu i tanci budou hrát kapely „ProVás“ (folk) a „Starý fóry“ (country)
Vstupné v předprodeji: 180 Kč (v ceně: degustace jednotlivých vzorků gulášů a pivo  
z jednotlivých regionálních pivovarů), skákací hrad, trampolína
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 17. srpna 2019 v 7.00 hodin
ZOO PRAHA – ZÁJEZD
Odjezd z Masarykova náměstí v 7.00 hodin, odjezd v 16.00 hodin. Cena: 400 Kč + vstupné si 
platí každý sám. Přihlášky na Klubu kultury tel. č. 607 007 620, email: program@bitessko.com. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 21. srpna 2019 ve 14.00 hodin.
SENIORKLUB
Povídání u dobrého kafíčka
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
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TRADIČNÍ KOŠÍKOVSKÁ POUŤ:
Pátek 23. srpna 2019 od 21.00 hodin – hraje „ACCORD“
Sobota 24. srpna 2019 od 21.00 hodin – hrají „PIKARDI“
Neděle 25. srpna 2019 od 10.00 hodin „vyhrávka“ po vesnici, od 16.00 hodin pod májí 
s DH GALÁNI
Bohaté občerstvení, lunapark zajištěn, srdečně zvou pořadatelé.

Neděle 25. srpna 2019 v 16.00 hodin 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI S PAVLEM HELANEM 
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482 (v případě nepříznivého počasí bude 
akce přesunuta do sálu KD)
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 31. srpna 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE 
Trasa výletu: Velká Bíteš – Jindřichov – Pucov – Naloučany -  Ocmanice – Častotice – Stu-
denec – Koněšín – Pozďatín – Pyšel – Tasov – Holubí Zhoř – Velká Bíteš (55 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME:

Od 2. září do 13. září 2019 otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,  
v sobotu 7. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 8. září od 10.00 do 18.00 hodin
HODOVÁ VÝSTAVA AKADEMICKÉHO SOCHAŘE NIKOSE ARMUTIDISE 
Vernisáž: pondělí 2. září 2019 v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorem

Úterý 8. října 2019 v 10.00 hodin
PŘEDNÁŠKA MUDr. RADIMA UZLA CSc., pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 8. října 2019 v 18.00 hodin
TALK SHOW MUDR. RADIMA UZLA, CSc. Na téma „CESTY ZA ROMANTI-
KOU A EROTIKOU“ (povídání o dlouholetých vztazích, sexualitě v druhé půlce života) 
s hostem italským zpěvákem ANDREA ANDREI
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru. Vstupné: 200 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 19. listopadu 2019 v 19.00 hodin 
KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA se skupinou Boom!Band Jiřího 
Dvořáka 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru. Vstupné: 690 Kč / 590 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mamut Agency ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek 27. prosince 2019 v 19.00 hodin
JANEK LEDECKÝ „VÁNOČNÍ TURNÉ 2019“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké 
Bíteši. Vstupné: 490 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VMart production, s r.o. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem 
kultury

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

STŘEDA 4. ZÁŘÍ – STŘEDA 11. ZÁŘÍ 2019

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rych-
tářkou, prvním stárkem a stárkovou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska 
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na 
Tradiční bítešské hody. 

STŘEDA 4. ZÁŘÍ
17.00 hodin ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ 
  STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA  

na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků 
19.00 – 24.00 hodin  „RETROBAND“ pod vedením Františka Buriana ve sklípku 

„Na Pětce“ 

ČTVRTEK 5. ZÁŘÍ
18.30 hodin  MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – AZAHAR – flamenco  

& world music, 
 vystoupí: Verónica Roa – flamenkový tanec, 
 Petr Vít – kytara, 
 Andrés Ibarburu – basová kytara, 
 Azar Abou – perkuse
 Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
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PÁTEK 6. ZÁŘÍ
17.00 – 17.30 hodin Svatební show
17.30 – 19.00 hodin Koncert kapely „MENHIR“
19.00 – 19.30 hodin Vyhodnocení fotografické soutěže
19.30 – 21.00 hodin DAVID STYPKA – vystoupení českého zpěváka
21.15 – 22.35 hodin Vystoupení hudební skupiny FLERET se ZUZANOU ŠULÁKOVOU
22.45 – 23.00 hodin Ohnivá show
23.00 – 24.00 hodin   Koncert skupiny POETIKA
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
 Moderátoři večera: Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE  
 (HIT RÁDIO VYSOČINA)
22.00 – 01.30 hodin „HODOVÁ AFTER PÁRTY“ v kulturním domě 
19.00 – 24.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA  

ČECHA ve sklípku „Na Pětce“ 
SOBOTA 7. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XVII. ročník – moderuje: Karel HEGNER
13.30 – 18.00 hodin  Přehlídka folklorních souborů a sku-

pin z Podhorácka, sousedních regionů 
a hostů. Vystoupí Národopisný soubor Bí-
tešan a Zpěváčci z Velké Bíteše, Vlkováček z Vlkova, Gajdůšek 
Zbraslav, Stárci z Ostrovačic, Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice, 
Džbánek z Martínkova, Yocheved a Bajdyš z Třebíče a hostující 
rakouský soubor Ortsmusik Seefeld-Kadolz

 Hlavní hodové pódium
 Moderátoři večera:  Jiří DOLEŽAL a Marek GRANDE
20.00 – 21.15 hodin  ORTSMUSIK SEEFELD-KADOLZ – vystoupení souboru  

z Rakouska na hlavním hodovém pódiu
21.30 – 22.30 hodin Koncert ILONY CSÁKOVÉ
22.30 – 23.00 hodin Ohnivá show
23.15 – 0.30 hodin  Koncert skupiny „PORTLESS“
 Na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí 
19.00 – 24.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou ALEŠE SMUTNÉHO 

ve sklípku „Na Pětce“ 

NEDĚLE 8. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin  SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za 

účasti krojované chasy
9.00 – 11.00 hodin   STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby  

LESANKA 
9.30 – 11.30 hodin  Vystoupení dechové hudby MILOČANKA na hlavním pódiu 

pod májí 



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

9Červenec – Srpen 2019  |

13.00 – 14.00 hodin  KŘEST HVĚZDY
13.30 hodin  KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM od kulturního domu na 

Masarykovo náměstí. 
15.00 hodin  TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM krojované chasy s rych-

tářem a právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový 
věnec, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, 
zavádění. Hrají muzikanti LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním 
pódiu pod májí

16.00 – 20.00 hodin  Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN ve sklípku 
„Na Pětce“ 

16.00 hodin  LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY na Masarykově náměstí  
u domu čp. 5 

STŘEDA 11. ZÁŘÍ
17.00 hodin KÁCENÍ MÁJE
19.00 hodin  HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku  

„Na Pětce“
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.
MEDIÁLNÍ PARTNER HODŮ: HIT RÁDIO VYSOČINA

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela) 

o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) 
tel. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 15. července 2019.

Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat  

po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin  v kulturním domě  
ve Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 22. července 2019 v 17.00 hodin koná 
zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská  
č. 482. 

Městský úřad
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PRODEJ POZEMKU POD SPRAVEDLNOSTÍ VE VELKÉ BÍTEŠI

Město Velká Bíteš zveřejňuje záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2263/6 oddě-
lené geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Více informací na www.velkabites.cz

Jana Pelánová

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5, VELKÁ BÍTEŠ

Pondělí až pátek (celoročně): 8.00 – 12.00 / 12.30 – 16.30 hodin
Poslední víkend v červnu: sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
Červenec a srpen: sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
První víkend v září: sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
Hodová  sobota 7. 9.: 8.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hodin
Hodová neděle 8. 9.: 8.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hodin
Kontakt do TIC: el. č. 566 789 313.
Prodej vstupenek na kulturní akce pouze od pondělí do pátku. 

Klub kultury: od 28. 6. do 10. 7. a od 22. 7. do 30. 7. DOVOLENÁ

Klub kultury, Velká Bíteš
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OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ

Městská knihovna oznamuje změnu výpůjční doby v období od 1. 7. do 30. 8. 2019:
Pondělí 12.00 – 16.00 hodin
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

Monika Ulmanová

OTVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE DO 
31. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI

 
ÚTERÝ AŽ PÁTEK 8.00 – 12.00 A 14.00 – 16.00 HODIN
Dovolená 6. – 28. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz, 
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém ob-
jednání, totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, 
členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena.

Ivo Kříž, Městské muzeum

ŠKOLY

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Ve středu 5. června 2019 se 
konalo sportovní odpoledne na 
fotbalovém hřišti. Třída Včeli-
ček, Soviček a Motýlků se vy-
dala do krásného slunečního dne 
plnit úkoly na různá stanoviště. 
Pro děti bylo připraveno celkem 
10 sportovních aktivit pod vede-
ním 10 zkušených trenérů (např. Společné foto.  |  Foto: Archiv MŠ
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hod míčem, fotbal, slalom, překonávání překážek, přetahování lana a další). Po celou tuto 
akci mohli fandit dětem přihlížející rodiče. Na závěr děti obdržely dárečky a po společném 
fotografování jsme se rozloučili. 

Děkujeme Fotbalové asociaci České republiky za skvělou organizaci. 

Gabriela Vospělová, MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

VÝLET DO EKOLOGICKÉHO CENTRA EDEN

Dne 11. června 2019 se vypravily třídy Sovičky a Včeličky na výlet. Těšili jsme se ve-
lice, obloha byla bez mráčku, a tak jsme nadšeně vyrazili směr Bystřice 

nad Pernštejnem. Cesta autobusem uběhla rychle a na místě už čekali milí průvodci, 
kteří nás seznámili s pohádkovým příběhem čaje. Ale než začalo naše „čajové“ putování, 
podívali jsme se do chaloupky s názvem Pazderna. Pro nás všechny bylo těžké uhodnout, 
co se v takové chaloupce vyrábí.  Ale vše nám bylo jasnější, když jsme do chaloupky vešli! 
Vonělo to zde senem a byly zde různé zajímavé nástroje. Dozvěděli jsme se vše o sklízení 
lnu a výrobě vlákna. Našim pomocníkem a rádcem byl krteček společně s jeho kamarády 
čápem, rákosníčkem, pavoučky, ježkem a rakem.

A pak začalo naše „čajové putování“, a to v krásné starodávné chaloupce babičky ko-
řenářky. Zjistili jsme, jak vypadají a voní různé bylinky, jak se suší, k čemu které slouží  
a nakonec si mohli sami namíchat čajovou směs pro děti na posílení imunity.  

A protože bylinkový čaj je nejlepší s medem, naše cesta pokračovala k domu pana 
včelaře, který nás seznámil se životem včelek. Dokonce nám ukázal opravdový včelí úl 
se včelkami! Na závěr jsme ochutnali různé druhy medu a hádali jeho různé příchutě.  
Dále jsme se vypravili k domečku hrnčíře, kde si děti namalovaly vlastní hrníček na čaj 
(sice pouze z papíru), ale z opravdického, krásně malovaného hrníčku ochutnaly vlastní 
bylinkovou směs oslazenou medem.

Návštěva centra „Eden“.  |  Foto: Archiv MŠ
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Na závěr jsme se šli podívat k rybníčku na kačenky a na babiččin dvoreček, kde děti 
mohly nakrmit kozy, ovečky, králíky nebo různé druhy slepiček. 

Výlet plný zážitků se nám velice líbil a jeho návštěvu všem doporučujeme.

Kolektiv Mateřské školy Masarykovo náměstí a Lánice

VÝPRAVA K RYBNÍKU

V rámci Školního vzděláva-
cího programu se třída Motýlci  
z MŠ Masarykovo náměstí vydala 
na výpravu za poznáním života  
u rybníka. 

Po cestě k rybníku jsme plnili 
různé úkoly (např. závody ve dvo-
jicích, pozorování rostlin a živo-
čichů na poli a louce, pohybové 
napodobování růstu stromů,…)  
a u vody poznávali rostliny, 
žáby, pulce, vážky a také kachny,  
které hned připluly a nechaly 
se od nás krmit. Dalekohledem, 
který si děti přinesly, jsme pozo-
rovali, co se děje u rybníka a v jeho okolí. V době naší přítomnosti přivezli rybáři kr-
mení pro kachny. Ty se okamžitě shlukly kolem potravy a děti je se  zájmem pozorovaly.  
Na zpáteční cestě nás čekalo několik pohybových her a hádanek. Poté jsme se ubírali zpět 
do školky. Výprava se vydařila, počasí přálo a budeme se těšit na další dobrodružnou vý-
pravu v dalším školním roce.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT NEJEN VE ŠKOLCE

Naše mateřská škola se jako partner aktivně zapojila do projektu Realizace lokálních sítí 
mateřských škol v gramotnostech, podpořeného z Evropských strukturálních a investič-
ních fondů. Cílem tohoto projektu je vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč celou 
ČR, potažmo sdílení zkušeností pedagogů výměnou příkladů dobré praxe a poskytování 
inspirací do výuky k tématu polytechnického vzdělávání. Díky tomu se nejen pedagogové,  
ale následně i děti setkávají a osvojují si nové poznatky z různých oblastí. Od začátku pro-
jektu jsme realizovali již 24 setkání a dotkli se těchto témat – řemesla a řemeslné tvoření, 
exkurze do řemeslných dílen, projektové dny s policií ČR, práce s materiály, společné tvo-
řivé dílničky s prvňáčky, návštěva odborné školní dílny, besedy se členy IZS, práce s před-

Děti u rybníku.  |  Foto: Archiv MŠ
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měty denní potřeby, stavebnice, jemná 
a hrubá motorika, grafomotorika, obje-
vování tajemství těla, badatelství, obje-
vování nových zákonitostí přírody atd. 
Nejvíce oceňujeme spolupráci se Zá-
kladní školou ve Velké Bíteši. Zde jsme 
v měsíci květnu a červnu pod vedením 
pana Mgr. Pavla Holánka absolvovali 
dvě návštěvy - přírodovědné učebny  
a přírodní zahrady. Tématem byly ob-
jevy, pokusy a experimentování. Děti 
si zkusily práci s mikroskopem a lupou, 
poznávaly nerosty, zvířata a rostliny. 
Na zahradě si své poznatky převedly do 

praxe, kdy zkoumaly živočichy a rostliny v trávě, lesíku, jezírku a na vyvýšeném záhonu. 
Hravou formou se seznámily s pojmem fotosyntéza. Panu Mgr. Holánkovi moc děkujeme 
za zajímavý a inspirativní program a budeme se těšit na další spolupráci.

Jiřina Janíková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Český červený kříž a Integrovaný záchranný systém
Ve dnech 23. dubna a 2. – 3. května  proběhly na naší škole přednášky zdravotníků  

z Českého červeného kříže doplněné praktickou výukou pro 8. ročníky. Děti si doplnily zna-
losti první pomoci, se kterými se aktuálně seznamují i ve výuce přírodopisu, a vyzkoušely si 
prakticky některé z dovedností - obvazovou techniku a resuscitaci na cvičné figuríně.

V květnu proběhla druhá část se záchranáři a hasiči z Velké Bíteše. Žáci si prohlédli 
sanitní vůz a hasičské vozidlo, byli seznámeni s pomůckami, vybavením a další potřebnou 
technikou používanou při záchranných akcích. Lektoři naše žáky osmých tříd moc chválili 
za ukázněnost, pozornost a spolupráci a dětem se netradiční výuka také velmi líbila. 
Zprávy ze školní družiny 

Děti ze školní družiny zahájily květen - měsíc lásky - výtvarnými dílnami, kde vytvořily 
drobné dárečky pro maminky. 

Paní vychovatelky s dětmi zavítaly na ZUŠ ve Velké Bíteši, aby si prohlédly výtvarné 
práce absolventů výtvarného oboru. 

Při příležitosti účasti ve výtvarné soutěži s tématem „Lidé a zvířata“ si děti vyzkoušely 
grafickou techniku tisku z výšky. Velká gratulace patří žačkám druhých ročníků (Karolíně 
Klapalové, Anetě Tunkrové a Barboře Veselé), které se umístily v soutěži vyhlášené Povo-
dím Moravy  s tématem „Neplýtvej vodou“ na krásném 2. místě. 

Další ocenění získala v soutěži časopisu pro ŠD „Vláček“ Šárka Březinová. Během po-
sledního Tvořivého odpoledne pro rodiče a děti si účastníci vyrobili za příjemné atmosféry 

Návštěva přírodní zahrady.  |  Foto: Archiv MŠ
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Stromeček štěstí. Vychovatelky ze školní družiny všem velmi děkují za přízeň a těší se na 
pokračování příští školní rok. 
Květen – měsíc plný historie

V květnu zažili žáci devátých tříd nebývalé množství aktivit s dějepisnou tématikou. 
Všechny nějakým způsobem souvisely s učivem daného ročníku. Počátkem měsíce za 
námi do školy přišel bývalý učitel a bítešský občan Mgr. Karel Kotačka. Poutavým způ-
sobem dětem povyprávěl o závěru druhé světové války s důrazem na regionální události 
týkající se velkomeziříčské tragédie ze 7. a 8. května 1945. 

Další historické poznatky žáci získali díky workshopu „Den, kdy se mlčelo“. Hravou  
a neotřelou formou byly žákům přiblíženy okolnosti nástupu komunismu k moci. Pro-
gramy neziskové organizace „Post Bellum“ žáky dovedou zaujmout a my rozhodně hod-
láme ve spolupráci pokračovat.

A konečně závěrem května se konala tradiční exkurze do Terezína a Lidic. Na vlastní 
oči jsme viděli místa, která v souvislosti s dějinami druhé světové války zná takřka 
celý svět.

Věříme, že zvolené programy žáky zaujaly, obohatily a pomohly jim pochopit některé 
mezníky složitého dvacátého století.
Pohár rozhlasu 2019

V úterý 14. května  se naši starší žáci a žákyně z 8. a 9. ročníků zúčastnili ve Velkém 
Meziříčí okresního kola „Poháru rozhlasu v atletice“. Celkem se utkalo 9 družstev v obou 
kategoriích (chlapci, dívky) z celého okresu. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 
m, skok daleký a vysoký, vrh koulí, běh na 800 m (chlapci 1500 m) a štafeta 4 x 60 m. Obě 
naše družstva patřila v jednotlivých disciplínách mezi lepší závodníky, což v konečném 
součtů bodů znamenalo hezké 3. místo pro chlapce a 4. místo pro dívky.

O den později se stejné soutěže ve Žďáře nad Sázavou zúčastnili mladší žáci a žákyně  
z 6. a 7. tříd naší školy. Konečné pořadí našich žáků a žákyň mezi 10 družstvy bylo ob-
dobné jako u starších kategorií -  4. místo získali chlapci a dívky obsadily 3. místo.
Knížka pro prvňáčka

Každý rok pracovnice Městské knihovny ve Velké Bíteši připraví pro děti speciální pro-
gram v rámci projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Odměnou za úspěšné 
absolvování projektu je knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána  
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu.  

Všichni prvňáčkové dostali také zdarma svůj vlastní čtenářský průkaz na celý rok. Dě-
kujeme paním knihovnicím za celý program a doufáme, že naše děti i díky nim najdou 
cestu ke knížkám.
Pythagoriáda

V úterý 28. 5. se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do něhož 
se nominovalo do postupující padesátky 6 žáků naší školy – Ladislav Chadim, Aneta Vy-
skočilová, Kamila Žáková a Adam Brzobohatý z pátých tříd a Tereza Hrdličková z 6. C. 
Nejlépe si vedla Tereza Hrdličková, která se umístila na krásném 3. místě. Z páťáků byl 
nejúspěšnější Lukáš Rous (9. místo).
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Den dětí 
Žáci 1. – 3. ročníku navštívili v pátek 31. května  bohatý program ke Dni dětí u Kultur-

ního domu ve Velké Bíteši. Děti zhlédly ukázky vojenské a policejní techniky, výcviku psů, 
moderní gymnastiky. Zasportovaly si, vyzkoušely si masáž srdce, k dispozici jim byl také 
skákací hrad a malování na obličej. Na závěr obdržely sladkou odměnu.
Prvňáci v ZOO Jihlava

Na svůj první školní výlet se vydali letos poprvé žáci prvních ročníků. Každá třída absol-
vovala naučný program v environmentálním centru „PodpoVRCH“, tentokrát s tématem 
plazi. Děti se dozvěděly zajímavosti ze života plazů a některé druhy si každý mohl opatrně 
pohladit a přesvědčit se, že není důvod se jich bát. Po programu si děti prohlédly celý areál 
a spokojené odjížděly domů. 
Druháci na výletě

Žáci druhého ročníku se vydali na jednodenní školní výlet na zámek  Lysice a do jeskyní 
v Rudce. V Lysicích si žáci zábavnou formou pohádkové prohlídky prošli zámek a přilehlé 
zahrady. Jeskyně Blanických rytířů nedaleko města Kunštátu a nedaleká Burianova roz-
hledna poskytla dětem plno netradičních zážitků. Neméně zajímavá byla také Zážitková 
stezka pro všechny smysly, která byla původně určena pro nevidomé a zrakově postižené. 
Děti se zde mohly pokusit hmatem a čichem rozeznávat rostliny, orientovat se pomocí 
zvuku potůčku a rozeznávat hmatem různé materiály.  
Třeťáci v Lednici

Žáci třetích ročníků letos objevovali zajímavosti zámku a zámeckého parku v Lednici. 
Před výletem si děti ve škole vlastnoručně vyráběly svého průvodce a seznámily se s po-
věstí o rodu Lichtenštejnů.

Na výletě si děti při prohlídce zámku poslechly kytarový minikoncert, prošly se v zá-
mecké zahradě, parku a skleníku. Absolvovaly také výstup na minaret a plavbu lodí, během 
níž byly seznámeny s místní faunou i flórou. Během výletu žáci  zjišťovali informace,  
které ve škole zpracovali a doplňovali je do svého průvodce.
Za pověstmi města Brna

Žáci čtvrtého ročníku se tradičně vypravili na výlet za památkami města Brna. Největ-
ším zážitkem byla prohlídka brněnského podzemí – Labyrintu pod Zelným trhem, v němž 
se žáci dozvěděli zajímavosti o životě lidí ve středověku a prohlédli si mučicí nástroje. 
Pak procházeli Brnem po stopách jeho nejznámějších pověstí, s nimiž se seznámili před 
výletem ve škole a zjistili, že v Brně je mnoho krásných historických památek, o nichž ani 
před výletem nevěděli.
Páté ročníky ve Slavonicích

Žáci pátého ročníku navštívili město Slavonice. Sestoupali do jeho podzemí a vystoupali 
na kostelní věž, aby se na město podívali z ptačí perspektivy. Prohlédli si vojenské opev-
nění z druhé světové války a vydali se s pracovními listy na dobrodružnou naučnou stezku 
ke zřícenině hradu Landštejn. 

Žáci z 5. C se vydali vlakem na průzkum Zelené hory – poutního kostela u Žďáru nad 
Sázavou, nejvýznamnější stavby Jana Blažeje Santiniho – Aichela, památky UNESCO od 
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r. 1994. Na místě si vyslechli velmi zajímavý výklad, prošli se v okolí kostela, zámku  
a absolvovali interaktivní prohlídku v Muzeu nové generace. 
Barevná příroda, les a zvěř

Výstava nesoucí název „Příroda 
– Člověk; Myslivost – Umění“ byla 
realizována ve spolupráci příznivců 
myslivosti a přírody, Informačním 
centrem a Klubem Kultury města 
Velké Bíteše, Městským muzeem  
a naší základní školou.

Naše škola uspořádala k příleži-
tosti výstavy výtvarnou přehlídku  
s názvem „Barevná příroda, les a zvěř“,  
z níž bylo vybráno 15 nejlepších prací 
v kategoriích 1. – 6. a 7. – 9. třída. 
Těmto patnácti žákům byly při příležitosti vernisáže předány ceny.
Týden čtení dětem

Od pondělí 3. do pátku 7. června se některé třídy naší školy zapojily do devátého ročníku 
tradičního celostátního svátku dětí a literatury – „Týden čtení dětem v České republice“, 
který organizuje projekt „Celé Česko čte dětem“. Pravidelné předčítání dětem má obrov-
ský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a předsta-
vivost, učí myšlení. Paní učitelky předčítaly žákům úryvky z knížek pro děti a mládež  
a děti se zapojily do nejrůznějších knižních aktivit, dozvídaly se zajímavosti o spisovatelích  
i ilustrátorech a nosily do školy nejzajímavější knihy ze své knihovničky.

Žáci v rámci projektu každý měsíc soutěží ve čtenářské soutěži „Knihorej“ – v měsíci 
květnu byla za správné odpovědi na otázky ke knize vylosována Tereza Žaloudková.
Den prevence

Ve středu 5. června byli žáci třetích ročníků zapojeni do projektu Kraje Vysočina  
v rámci „Dne prevence dětských úrazů“. Žáci se učili správnému chování, jednání a odpo-
vědnosti v prevenci úrazů, poznávali základy první pomoci a učili se ji poskytovat. Pro-
gram probíhal na šesti stanovištích, které byly zaměřené na nebezpečí v přírodě i doma,  
drogy a návykové látky, nácvik první pomoci a chování při požáru.

Program probíhal v tělocvičně, na hřišti a před školou. Žáci pracovali ve skupinách  
a postupně navštívili všechny stanoviště. Na konci proběhlo hodnocení a malá odměna pro 
všechny zúčastněné. 

Den prevence dětských úrazů probíhal ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Velké Bí-
teše, pracovníky Českého červeného kříže a třeťákům také pomáhali získávat vědomosti 
jejich zkušenější spolužáci z devátých ročníků. 
Atletický čtyřboj 2019 – okresní kolo

V úterý 5. června se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo okresní kolo v atletickém 
čtyřboji. Po skončení víceboje se družstvo dívek radovalo z konečného 2. místa. Tento 

Návštěva výstavy v městském muzeu.  |  Foto: Archiv ZŠ
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úspěch byl podtržen i v soutěži jednotlivců, když na 3. místě skončila Karolína Ba-
lejová a v první desítce víceboje se umístily Iveta Chmelíčková (6. místo) a Denisa 
Čechová (8. místo).

V chlapecké kategorii získali chlapci 3. místo. Z jednotlivců se mezi prvních deset zá-
vodníků víceboje probojovali Jiří Boháček (7. místo) a Adam Rozmahel (10. místo).

Dne 11. 6. 2019 se stejné soutěže ve Žďáře nad Sázavou účastnili i mladší žáci a žákyně 
naší školy. Chlapci ve víceboji skončili 5. ze 7 družstev, dívky 4. z 8 družstev. Do první 
desítky se mezi dívkami dostala Bára Škodová (7. místo).
Setkání rodičů předškoláků

Ve středu 12. června  se v jídelně naší základní školy uskutečnila informační schůzka  
s rodiči předškoláků, kde byly rodičům sděleny základní informace o vstupu žáků do první 
třídy a byly zodpovězeny dotazy ze strany rodičů.

Těšíme se na nové prvňáčky a přejeme jim hodně úspěchů při započetí školní docházky.  
Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry je již tradiční sběrovou akcí pořádanou naší ško-
lou. Hlavním smyslem je využít materiál, který by končil ve směsném odpadu. Letos 
se zapojilo rekordních 192 jednotlivců z 22 tříd. Celkem se v různých místech školy 
nahromadilo 326 kg (32 pytlů) sušené kůry – z toho 17 kg citronové. Prvních 7 sběračů 
bylo odměněno knihou a 3 nejaktivnější třídy dostaly finanční obnos, který využily dle 
vlastního uvážení.
Třeťáci se umístili ve výtvarné soutěži

Dva žáci naší školy se umístili  
v krajské výtvarné soutěži, která byla 
tematicky zaměřená na rizika a pre-
venci dětských úrazů. Organizátoři 
soutěže v Kraji Vysočina vybírali  
z 539 zaslaných prací. 3. místo obsa-
dil Matyáš Doubek, 11. místo Radek 
Rychlík – oba 3.A. Žáci získali dár-
kový certifikát na nákup sportovních 
potřeb. Gratulujeme!
Sportovní akce pro děti 

V úterý 18. června se na fotbalovém 
stadionu ve Velké Bíteši konala spor-
tovní akce – „2. BÍTEŠSKÁ ŽIDLIČ-
KIÁDA“ pořádaná Spolkem rodičů  
a přátel školy. Děti si již druhým ro-
kem přišly zasoutěžit v netradičních 

disciplínách nebo podpořit své spolužáky, aby vyhrála právě jejich třída. 

Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

Ocenění žáci při výtvarné soutěži.  |  Foto: Archiv ZŠ
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DEN OTEVŘENÉ ZAHRADY A DEN OTCŮ

Tento rok jsme měli kvůli počasí trochu obavy, jak se nám 
vydaří Den otevřené zahrady, který byl spojený se Dnem otců. 
Důvodem byla bouřka, která se přihnala den před konáním 

akce. Naštěstí se ale vypršelo přes noc a my jsme si tak mohli užít hezký den na naší pří-
rodní ukázkové zahradě. 

Blíží se Den tatínků, a tak byly letošní aktivity spojeny s tématem povolání, která mohou 
naši tatínci vykonávat. Představil se například kominík, chemik, pekař, popelář, prodavač 
nebo zahradník či paleontolog. Zájemci z řad tatínků si tak mohli s dětmi vyzkoušet i jiné 
povolání, než je jejich skutečné a obohatit program svými zkušenostmi.

Během dopoledne nás navštívilo mnoho dětí z mateřské a základní školy, které si mohly 
vyzkoušet připravené soutěže. Celé odpoledne zůstala zahrada otevřená pro veřejnost  
a probíhaly komentované prohlídky zahrady.

Děkujeme všem návštěvníkům naší zahrady a velké poděkování patří také žákům  
9. ročníku paní učitelky Malcové ze sousední základní školy za pomoc s organizací.

Alena Kalinová a Eva Ulmanová

ZDRAVÝ KRAJ

Z akce.  |  Foto: Eva Ulmanová
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ NA SOŠ JANA TIRAYE
 
Ve středu dne 15. 5. 2019 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili celonárodní veřejné 

sbírky Český den proti rakovině, která je nejstarší v České republice. Probíhá pravidelně 
již od roku 1996 a jejím organizátorem je agentura Arcadia Praha. Tento rok byla zaměřena 
na prevenci onkologického onemocnění plic. Cílem sbírky je informovat veřejnost o pre-
venci rakoviny prostřednictvím letáčků a především získat finanční prostředky na prevenci 
nádorů, zlepšení kvality života pacientů, podporu onkologické výuky a výzkum a vybavení 
onkologických center.

V letošním školním roce prodávaly tři dvojice žáků kytičky meruňkové barvy – každou 
v minimální hodnotě 20 Kč. Poděkování a pochvala za účast a vzornou reprezentaci školy 
patří žákyním třídy 3. A – Kláře Březkové, Zuzaně Pezdové, Haně Uhrové, Vendule Valič-
kové a žákům třídy 2. A – Milanu Markovi a Lukáši Kovaříkovi.

Za finančního přispění pedagogů, žáků a zájemců z řad veřejnosti činil výtěžek sbírky 
celkem 6 280 Kč. Všem zmíněným patří velké poděkování.

Veronika Zachovalová

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE – EXKURZE VE ŽĎASU

V úterý dne 28. 5. 2019 se žáci tříd 2. A (obor Obráběč kovů) a 1. M (obor Mechanik se-
řizovač) společně s pedagogickým dohledem zúčastnili exkurze ve strojírenské společnosti 
Žďas, a.s. ve Žďáře nad Sázavou. Během 2 hodinové prohlídky této, rozlohou obrovské, 
firmy jsme zhlédli část provozu a výrobních hal. Ochotní průvodci nás zavedli do slévárny 
a kovárny a navštívili jsme také provoz obrábění, kde nám bylo vše ukázáno a vysvětleno 
k naší spokojenosti. 

Třída 2. A – vstupní prostory Žďasu.  |  Foto: Archiv SOŠ
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Myslím, že exkurze ve Žďasu se stala pro všechny žáky nevšedním zážitkem, a proto 
bych chtěla touto cestou poděkovat Ing. Jiřímu Strakovi za rezervaci termínu a paní Škor-
píkové za ochotu a vstřícnost. 

Leona Romanová, učitelka

KULTURA

„OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 2019“

Dovolujeme si vás oslovit s prosbou o podporu našeho bítešského turistického informač-
ního centra v prestižní internetové anketě „INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2019“. 
Partnery soutěže jsou A.T.I.C. ČR, vydavatelství „KAM PO ČESKU“ a „Info T.I.C.“

Hlasování probíhá od 21. června do 31. srpna 2019.
Z jedné IP adresy je možný pouze jeden hlas v jednom kraji. Pro naše turistické informační 
centrum můžete hlasovat na: 
https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/335/tic-velka-bites
Děkujeme za Vaše hlasy. Vaší podpory si nesmírně vážíme.

Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠÁCI NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Občané Velké Bíteše v sobotu 25. května navštívili Pražský hrad a Senát České repub-
liky. Dobrá nálada provázela celou, více jak padesátičlennou výpravu celý den a průvodce, 

Společné foto.  |  Foto: Pavel Fajt
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jímž byl již podruhé pan PhDr. Jaroslav Sojka Ph.D., hlavní kurátor sbírek Pražského 
hradu, provedl všechny účastníky zájezdu reprezentačními prostory. Jeho poutavé vyprá-
vění bylo nejenom o exponátech umístěných v překrásných prostorách, ale i době, která 
se v historické Praze hemžila zajímavými lidmi a osudy. Nikoho z výpravy nenechal na 
pochybách, že se jedná o jednoho z nejvýznamnějších českých historických odborníků,  
a za celý den se nestalo, že by neznal odpověď na dotazy jednotlivých členů sobotního výletu. 

Po obědě, který proběhl v prostorách zaměstnanecké jídelny Pražského hradu, se celé 
procesí přesunulo do Valdštejnského paláce, kde byla připravena prohlídka Senátu a při-
lehlých zahrad. Opět bezchybná zajímavá vyprávění o stavbě paláce jednoho z nejvýznam-
nějších vojevůdců české historie doplněna prohlídkou prostor přiblížila všem dobu staré 
Prahy. V podvečer se celá skupina velmi spokojených občanů našeho města vrátila auto-
busem Bítešské dopravní společnosti zpět domů …A co na závěr …Rád bych touto ces-
tou poděkoval našemu průvodci PhDr. Jaroslavu Sojkovi Ph.D, řediteli Městského muzea  
Mgr. Ivo Křížovi za pomoc při zajištění akce, řidiči Aleši Ráčkovi za velmi profesionální 
služby a všem členům zájezdu za velmi vzorné vystupování. Můžu přislíbit, že v zájezdech 
budeme nadále pokračovat.    

Josef Jelínek, Klub kultury

BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN SE OPĚT VYDAŘIL

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše 
ve spolupráci s SDH Velká Bíteš a TJ Spartakem uspořádalo 
nejen pro děti z mateřských škol a okolí a žáky I. stupně zá-

kladní školy ve Velké Bíteši k Mezinárodnímu dni dětí v pátek 31. května Dětský den. 
Počasí bylo „objednané“ a po deštivých chladných dnech byl páteční dětský den krásný 
a slunečný. Během dopoledne navštívilo dětský den asi 600 přihlášených dětí a dalších 
minimálně 100 dětí s rodiči. 

Ukázka vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Již tradičně se představila zásahová technika Hasičského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina – požární stanice Velká Bíteš a Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš, dálniční 
policie Domašov, Armády ČR z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, 
silniční odtahové služby Autoservis N&L, Bítešské dopravní společnosti s.r.o. Velká Bí-
teš, vozidlo Městské policie Velká Bíteš, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,  
BESIP a ČČK Velké Meziříčí. 

Armáda České republiky se představila ukázkou služební kynologie a moderní bojovou 
výzbrojí. S sebou také přivezla a ukázala malého „dravce“. Členové jednotky SDH Velká 
Bíteš předvedli ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. 

Jako každoročně se děti mohly seznámit s prací zdravotnických záchranářů Zdra-
votnické záchranné služby Kraje Vysočina z posádky rychlé zdravotnické pomoci 
Velká Bíteš. 

Své obdivovatele mělo i Dálniční oddělení policie Domašov s ukázkou policejního vo-
zidla VW Transporter a velmi rychlého, moderní technikou vybaveného automobilu Škoda 
Superb. Ukázat se také přijela „nová“ policejní Yamaha FJR 1300.

Místní spolek Českého červeného kříže z Velkého Meziříčí připravil výuku laické resus-
citace a zodpovídal na všetečné otázky ohledně první pomoci.

Po delší odmlce se nám podařila opět spolupráce s BESIP a přijela za námi i Veronika 
Vošická Buráňová, která je dopravní koordinátorkou BESIP Kraje Vysočina.

Ukázka „malého“ dravce.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Jsme rádi, že za námi přijela i Alena Vidláková ze Záchranné brigády kynologů Jiho-
moravského kraje ČR se svým záchranářským štěňátkem, retrívrem „Korálkou“ a Věra 
Kadlecová se svým „Brixem“  z Kynologického klubu Velké Meziříčí. 

Příjemnou novinkou byla návštěva klauna, který bavil děti celé dopoledne. Klaun pro 
děti tvaroval balónky, děti si s ním mohly také zatancovat, zažonglovat nebo zazpívat. 
Velmi oblíbené u dětí bylo také malování na obličej a zástupy dětí nebraly konce. Malířky 
se celé dopoledne nezastavily a jen malovaly a malovaly. Děti pak rády ukazovaly a fotily 
své krásné „upravené“ obličeje ostatním.

Ve sportovní hale TJ Spartak byly pro děti připraveny různé hry, trampolína i ukázka 
sportovních oddílů TJ Spartak (volejbal, judo, florbal a moderní gymnastika). U sportovní 
haly byl také dětmi plně využit velký skákací hrad od firmy E.ON.

Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem účinkujícím, že se dětského dne zúčastnili 
v tak hojném počtu. Věříme, že si tento dětský den opět skvěle užili. 

Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, Ludvíku Zavře-
lovi a Davidu Dvořáčkovi, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, požární 
stanice Velká Bíteš a veliteli ppor. Bc. Miroslavu Volfovi, Zdravotnické záchranné 
službě Kraje Vysočina - Rychlé zdravotnické  službě ze stanoviště Velká Bíteš, Dál-
ničnímu oddělení Policie ČR Domašov, Armádě České republiky z 22. základny vr-
tulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, odtahové a havarijní službě Autoservis 
N&L za ukázku odtahových vozidel, Aleně Vidlákové a Záchranné brigády kynologů 
Jihomoravského kraje ČR, Věře Kadlecové a Kynologickému klubu Velké Meziříčí,  
Janě Hedbávné a „Atrakci Pohoda“ za klauna i malířky, Veronice Vošické Buráňové, 
koordinátorce BESIP Kraje Vysočina.

Klaun s dětmi.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Cukrárně U Zdubů za sladkosti pro děti, firmě E.ON za půjčení skákacího hradu,  
Bítešské dopravní společnosti s.r.o. Velká Bíteš za ukázku tahače MAN, Městské policii 
Velká Bíteš, Střední odborné škole Jana Tiraye za výpomoc studentů ve sportovní hale 
TJ Spartak. Zdeňku Balášovi a restauraci „Naše bítešská“ za občerstvení. Děkujeme také 
odtahové službě Autoservis N&L za zapůjčení vraku vozidla k ukázce vyproštění zraněné 
osoby z havarovaného vozidla. V neposlední řadě poděkování také patří Haně Holíkové  
z TJ Spartak za spolupráci i pomoc při organizaci akce. 

Bítešský dětský den je spolufinancován z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.

Silvie Kotačková, Klub kultury Města Velké Bíteše

VÝSTAVA MYSLIVOSTI

Na přelomu měsíce května a června se ve Velké Bíteši konala výstava nesoucí název Pří-
roda – Člověk; Myslivost – Umění. Výstava byla realizovaná ve spolupráci příznivců my-
slivosti a přírody – Informačního centra a Klubu Kultury města Velké Bíteše – Městského 
muzea a bítešské základní školy. Doba trvání výstavy byla od 31. května do 7. června, vždy 
od osmi do sedmnácti hodin. Její zahájení pak proběhlo 30. května v podobě vernisáže na 
které přednesl úvodní slovo PhDr. Oldřich Koudelka a posléze proběhlo slavnostní vy-
hodnocení dětské výtvarné soutěže z řad žáků bítešské základní školy, která k příležitosti 
výstavy uspořádala výtvarnou soutěž s názvem Barevná příroda, les a zvěř, z níž bylo 
vybráno 15 nejlepších prací v kategoriích 1. – 5. a 6. – 9. třída. Těmto patnácti žákům byly 
při příležitosti vernisáže předány ceny. Slavnostní odpoledne zpestřili hudebními vstupy 
Babylonští trubači.

Samotná výstava se rozprostírala v sále Klubu kultury a ve výstavních prostorách bíteš-
ského muzea. V sále Klubu kultury se nacházely ukázky paroží a autorské fotografie Jana 
Hlaváče a Otty Valeše, v muzeu pak vycpaniny ptáků a savců; palné a chladné zbraně, 

Z vernisáže.  |  Foto: Silvie Kotačková
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umělecko-řemeslné práce jako ukázky ře-
zeb – gravírování nebo porcelán a keramika  
s mysliveckými motivy. To vše doplněno výše 
zmíněnými výtvarnými pracemi žáků bítešské 
základní školy. V rámci vycpanin budil asi nej-
větší pozornost poslední bítešský vlk, skolený 
v roce 1861 na Bělizně. Pro výstavu nám byl 
zapůjčen ze zámku v Náměšti nad Oslavou, 
který spravuje Národní památkový ústav. 

Jako doprovodný program k výstavě pro-
běhla v pátek 31. května v rozmezí od 9.00 
do 12.00 hodin beseda na základní škole se 
spisovatelem Mirkem Kupčou, básníkem Ol-
dřichem Koudelkou, tvůrci filmů o přírodě 
a zvěři Jiřím Pecháčkem a Milenou Hamer-
skou, fotografy Janem Hlaváčem, Otto Va-
lešem, Ferdinandem Scholzem a Jožkou Fe-
rencem. Besedy se zúčastnili také manželé 

Vaňkovi, MUDr. Jiří Klug, Pavel Sztwiertnia a Stanislav Čermák.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na výstavě podíleli a k její výsledné podobě přispěli 

zápůjčkou svých sbírkových předmětů nebo prací při samotné instalaci. Odměnou nám 
může být, že během osmi dní výstavu zhlédlo více jak 750 osob.

Ivo Kříž, Městské muzeum

XXVI. ROČNÍK SRAZU VETERÁNŮ VYSOČINA 2019

Brněnský Veteran Praga Car Club 
uspořádal dne 1. června již svou  
26. jízdu historických vozidel spoje-
nou se zastávkou ve Velké Bíteši na 
Masarykově náměstí. První vozidla 
začala od Brna přijíždět již po jede-
nácté hodině dopoledne. Kolem po-
lední hodiny byla vyhrazená plocha 
plná historických vozidel. Vystavená 
vozidla si bylo možné prohlédnout do 
14.00 hodiny. Účastníci pak pokračo-
vali do Náměště nad Oslavou.  

Kamil Chmela, Veteran Praga Car Club

Josef Loup, hlavní organizátor výstavy.  |  Foto: Ivo Kříž

Přehlídka vozidel na Masarykově náměstí.  |  Foto: Archiv Clubu
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VÝLETY S KLUBEM KULTURY   

Vážené dámy a pánové, v říjnu loňského roku a minulý měsíc jsme pro vás připravili zá-
jezdy do Prahy. Ty byly však velmi rychle obsazeny a na mnohé se nedostalo. Reagujeme 
proto na stávající stav a v následujícím období pro celou bítešskou veřejnost připravíme 
cyklus výletů nejenom za památkami, ale i za zajímavými místy nejenom v naší republice. 
Rádi bychom navštívili Vídeň (samozřejmě tu rakouskou) a další pěkné destinace v do-
stupné vzdálenosti. 

Již v srpnu připravujeme pro rodiny s dětmi výlet do ZOO Praha, která byla vyhlá-
šena třetí nejkrásnější zoologickou zahradou v Evropě a sedmou na světě. Rádi bychom  
s vámi navštívili královská města,  a to Kutnou Horu, Olomouc, Jihlavu, Jičín, ale i pa-
mátky Unesca a přírodní skvosty naší vlasti. Doufám, že tento projekt najde mezi vámi 
oblibu a zájem a budeme se potkávat nejenom na kulturních a společenských akcích, 
ale i na výletech. Všem vám touto cestou přejí pracovníci Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše kouzelné prázdniny a zajímavé dovolené.

Josef Jelínek, Klub kultury

PRÁZDNINOVÁ LETNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

Městská knihovna Velká Bíteš vyhlašuje letní prázdninovou 
soutěž pro děti: „Veselé čtenářské bingo“.

Není to seznam povinné četby, je to veselé čtenářské bingo.  
V hracím poli jsou čísla nahrazena čtverečky označenými např. en-
cyklopedie, komiks, kniha pohádek atd. Cílem je, aby děti přečetly 
přes prázdniny knihy odpovídající čtverečkům a vytvořily tak řadu 
na sebe navazujících políček.  Lze soutěžit i víckrát za sebou. 

Bingo je třeba si vyzvednout přímo v knihovně. Každý účastník 
bude odměněn drobným dárkem, hlavní a hodnotnou cenu získá 
čtenář, který bude mít nejlepší zápisky z přečtených knih.

Kdy: 1. 7. 2019 – 31. 8. 2019. Pro žáky 2. – 5. třídy ZŠ

Monika Ulmanová

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, čp. 25:
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Roku 1590 Maruše Smržka se zetěm Jiříkem prodala dům v ceně 100 zlatých Pavlovi 
Mlynáři. Již následujícího roku 1591 zakoupil dům od Pavla za 90 zlatých Abrahám 
Truhlář. Roku 1605 dům již po Abrahámovi „ležící pod špitálem vedle Matouše Bokra 
[čp. 24] z strany jedné a Pavla Matoušova [čp. 26] z strany druhé“ za 80 zlatých zakoupil 
Martin Tobolář. Poté jej roku 1608 zdědil Ondřej Novoměstský, který se sem přiže-
nil. Od Novoměstského zakoupil roku 1621 dům „podle dílně [koželužské] Jana Sejkory  
[čp. 26]“ za 90 moravských zlatých Jiřík Jelínek.

Dále roku 1652 městský úřad na poručení vrchnosti prodal dům, vedle kterého se stále 
nacházela koželužská dílna, Jiříkovi Tesaři. Cena byla snížena na 45 moravských zlatých, 
jelikož dům byl „velmi nanejvejš zpustlý“. Tesař jej ale roku 1655 „na poli zpustlou“ pro-
dal v ceně 35 moravských zlatých Matěji Svobodovi. V březnu 1666 opět městský úřad 
prodal dům „hrubě sešlý a zpustlý“ stále vedle koželužské dílny za 90 moravských zlatých 
Klimentu Jelínkovi s tím, „což za slušný jest, aby se jemu pro lepší kruntu spravování 
a verunků odpravování něco ulevilo“. Přesto v září téhož roku již Matěj Jelínek prodal 
chalupu stále „na poli zpustlou“ za 30 moravských zlatých Václavu Lazebníkovi. Přitom 
Jelínek se měl z poloviny podílet na opravě domu, kde „v komoře 3 trámy zlámaný jsou  
a žleb též zlý jest, na takový dříví sou přivésti a tesařům od toho co přijde polovici zaplatiti 
připovídá“. Nakonec tu zůstal bydlet Kliment Jelínek, který tu v roce 1690 vyhořel.

Později roku 1729 městský úřad prodal dům „neboližto požár“ po Klimentu Jelínkovi za 
35 moravských zlatých Maxmiliánu Šanderovi. Ten vystavěl dům nákladem 33 rýnských 
zlatých (tj. 28 mor. zl. 20 kr.) a prodal jej v červenci 1737 Fridrichu Brunnerovi, který jej 
prodal již v říjnu téhož roku v ceně 35 moravských zlatých Martinu Spurnému. Spurný 

Dům čp. 25 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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postoupil dům roku 1757 zeti Jiříku Braunovi, který měl následně vyplatit švagra a dvě 
švagrové. Roku 1784 byl dům bez polností připsán Braunovu zeti tkalci Jakubu Krikovi, 
který pocházel z Bosny na panství Mnichovo Hradiště v Čechách. Krika prodal roku 1791 
domek „pod městem“ za 245 zlatých hotově řemenáři Jakubu Paulovi. Ten roku 1793 
směnil s Leopoldem Odvářkou tento „domek s domovní zahrádkou“ za „várečný dům  
v městě“ (čp. 66 na náměstí). Odvářka roku 1795 prodal domek za 330 zlatých Františku 
Majerovi, který jej následujícího roku 1796 prodal za 375 zlatých jircháři Martinu Fuch-
sovi. Od toho jej i s rolí „u Vlkovský cesty k Novýmu rybníku“ koupil roku 1808 za 2195 
zlatých kolář Maxmilián Fixa, který pocházel z městečka Bystré v Čechách. Dále roku 
1836 kolář František Fixa postoupil tento „sousedský dům se všema obecníma gruntama 
tak, jak jeden každý soused užívá“ v ceně 440 zlatých synu Maxmiliánu Fixovi, který měl 
vyplatit bratra a sestru každého 80 zlatými.

Poté roku 1847 koupili dům za 800 zlatých Jan a Terezie Beckerovi. Následně roku 
1852 se stali vlastníky domu František a Marie Rohovští. Brzy nato roku 1854 jej koupil 
za 1360 zlatých František Čermák. Od roku 1863 jej vlastnila v hodnotě 1250 zlatých 
již vdova Marie Čermáková, která jej roku 1870 nechala připsat Antonínu Čermákovi. 
Roku 1874 jej koupili za 1625 zlatých Jan a Antonie Navrátilovi. Ti jej roku 1897 postou-
pili novomanželům Janu a Antonii Pařízkovým. Antonie pak od roku 1902 vlastnila dům 
celý. Roku 1909 koupil dům Jakub Vodička, který následujícího roku postoupil polovinu 
domu Františce Vodičkové. Ta byla roku 1917 zbavena svéprávnosti, načež roku 1919 Ja-
kub Vodička postoupil polovinu domu nové manželce Antonii Vodičkové. Tito roku 1958 
postoupili dům Václavu a Anně Březinovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 52, 67; kn. č. 
11788, fol. 50; kn. č. 11789, fol. 76, 79; kn. č. 11794, fol. 3, 25; kn. č. 11893, fol. 16. Katastrální úřad 
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 3.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XXVII – FINÁLE  

VYZNÁNÍ 
„Svou vzpomínkou jsem chtěl podchytit hlavní události ve vývoji První brněnské strojírny 

– závodu Velká Bíteš, o jehož příznivý rozvoj jsem trvale usiloval. Rád vzpomínám na vše 
kladné i na obětavost, houževnatost a důvtip našich lidí, se kterými jsem pracoval, a kteří se 
zasloužili o dobré jméno našich výrobků, celého závodu a také o rozvoj města Velké Bíteše.
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Vážím si ocenění mé práce, kterého se mně dostalo udělením státních pamětních medailí, 
odznaků Zasloužilý pracovník První brněnské strojírny, Zasloužilý pracovník Ministerstva 
hutnictví a těžkého strojírenství a nakonec prezidentem udělené medaile Za obětavou práci 
pro socialismus.

Mimo svou pracovní náplň jsem se po 11 let snažil jako předseda závodní pobočky 
Československé vědeckotechnické společnosti o to, aby se technici plně věnovali růstu 
technické úrovně výrobků, technologie i organizace práce. Jako funkcionář TJ Spartak 
i předseda oddílu ledního hokeje jsem se snažil i mimo svou pracovní činnost o zlepšení 
podmínek pro sportovní vyžití především mladých zaměstnanců závodu. Sám jsem měl rád 
hokej, šachy, stolní tenis, lyžování a také kutilskou práci se dřevem.  

Snažil jsem se dělat každou práci s plným nasazením a byl jsem rád, pokud se mně to 
podařilo i u mých spolupracovníků.“

ZÁVĚREČNÉ SLOVO AUTORA

Josefa Ondráka jsem poznal v roce 1963, 
kdy byl technickým náměstkem ředitele 
bítešského závodu. Byl jsem čerstvým 
absolventem strojnické průmyslovky a on 
mě přijímal do zaměstnání. Byl skromný, 
pracovitý, k sobě i k podřízeným přísný 
a kritický. Proto neměl jen samé přátele. 
Někteří jeho kritici se často zmohli pouze 
na ubohé napodobování jeho mírně nedo-
konalé výslovnosti. Proto hovořil málo,  
ale vždy stručně, jasně a k věci.   

Později jsem obdivoval  jeho profesio-
nální vedení vždy perfektně připravených 
porad, což uznávali i šéfové nadřazených 
organizací – počínaje mateřským podni-
kem, plzeňskou Škodovkou, až po pracov-
níky ministerstev. 

I když ateista – přesto věřil. Věřil, že má 
smysl prožít život poctivě, s plným nasaze-
ním tak, aby prospěl rodině, městu, závodu 
i společnosti. Ve své skromnosti o tom 
nikdy nehovořil. Zbytečně nefilosofoval,  
ale jen ti, kteří jej dobře znali, si povšimli, 
že ta spořádanost, to vědomí jakéhosi řádu, 
který nás přesahuje, byly patrné na jeho 
veškeré činnosti. 

Ředitel PBS V. Bíteš Josef Ondrák v projevu při převzetí zlaté 
medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně  
v roce 1979.  |  Foto: Archiv PBS
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Proto nebylo náhodou, že v roce 1979 přesvědčily jeho pracovní výsledky a osobní 
vlastnosti podnikové i koncernové vedení, a on se jako první Bítešák stal  ředitelem bíteš-
ského závodu.  

Život Josefa Ondráka se uzavřel 23. října roku 2016 v jeho 92 letech. Jak skromně žil, 
tak také odešel. Nenaříkal, pouze tiše trpěl. Měl jsem to štěstí, že jsem u něj byl při jeho 
„odcházení“, kdy mě, již unavený a vyčerpaný, požádal, abych toto poselství dokončil  
a předal. Doufám, že jsem touto sérií článků tento úkol splnil.

Při posledním rozloučení v zaplněném brněnském krematoriu zazněla také tato autorova 
slova:
„…a proto mně dovolte, abych z pověření generálního ředitele První brněnské strojírny ve 
Velké Bíteši inženýra Milana Macholána pronesl slova uznání a poděkování panu Josefu 
Ondrákovi,  
●  kterými hodnotí jeho práci, která přispěla k vybudování pevných základů pro další 

rozvoj První brněnské strojírny,
●  kterými oceňuje  jeho podnět k sepsání publikace „55 let První brněnské strojírny ve 

Velké Bíteši“ i jeho práci v čele autorského kolektivu,
●  a váží si toho, že i přes vysoký věk se stále zajímal o dění v První brněnské strojírně...
…Připadá mi, že jej vidím, jak zamyká svoji kancelář, naposledy prochází branou zá-
vodu,... jde s námi pomalu dolů do města a nenápadně zašeptá: Tak se tady držte – v té naší 
fabrice – měl jsem ji rád, ale teď už musím jít...“

  
Věřím, že popsané období bylo pro vás, milí čtenáři, zajímavé i poučné. Nehledejme  

v tom žádné velké politikum. Život člověka i společnosti je spojitý, jedno navazuje na 
druhé, každý důsledek má svoji příčinu a slušný člověk zůstává slušným za všech okol-
ností. A já se znovu skláním nad cílevědomostí člověka, s kterou svůj život nejenom prožil, 
ale také důstojně zakončil, zpracoval a předal nám jako poselství...

Přispěl tak nemalou měrou k rozvoji První brněnské strojírny i města Velké Bíteše.
 

Alois Koukola

SPORT

III. ROČNÍK KVĚTNOVÝCH ZÁVODŮ VE SPORTOVNÍ 
GYMNASTICE

Dne 25. 5. 2019 jsme s trenérkami uspořádaly pro naše cvičenky již třetí závody ve 
sportovní gymnastice. Závody se konaly v hale TJ Spartak Velká Bíteš, kde jsme i pilně 
nacvičovaly na tento den. Závodů se zúčastnilo 37 dívek ve věku od 4 do 14 let.
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Porota se skládala jak ze současných trenérek (Michaely Mynářové, Pavly Nováčkové-
Fouskové, Anety Škorpíkové) tak i z bývalých, troufám si říct výborných trenérek spor-
tovní gymnastiky Dariny Juráčkové a Denisy Porupkové.

Sestavy letos byly o trochu těžší jak loňský II. ročník, ale účastnice je zvládly na vý-
bornou. Jako jedna z porotkyň musím říct, že hodnocení soutěžících bylo opravdu těžké. 

Každá účastnice si odnesla diplom a drobný dáreček. Ceny věnovali: TJ Spartak Velká 
Bíteš, Město Velká Bíteš, trenérky i porotkyně. 

Pořadí vítězů:
I. Kategorie (4 – 5 let)    II. Kategorie (6 – 7 let)
1. místo: Tereza Holíková    1. místo: Anna Marková
2. místo: Adéla Sísová    2. místo: Zlata Kolková
3. místo: Rozárie Horáčková   3. místo: Sabina Pavlarová

III. Kategorie (8 – 9 let)    IV. Kategorie (10 – 11 let)
1. místo: Dorota Dočkalová   1. místo: Karina Kolková
2. místo: Nikola Loupová    2. místo: Noemi Jelínková
3. místo: Karolína Klapalová   3. místo: Klára Dočkalová

V. Kategorie (12 let a více)
1. místo: Vendula Pelánková
2. místo: Veronika Čechmanová
3. místo: Adéla Šimková

Pořádáním těchto závodů se snažíme dívky naučit zdravé soutěživosti, překonat trému  
a vystupovat před lidmi, proto patří i velký dík rodičům za podporu svých dětí nejen na 
závodech. Závěrem bych chtěla poděkovat kolegyním trenérkám za skvělou spolupráci  

Společné foto.  |  Foto: Viktorie Blahová
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a porotkyním za pomoc a čas strávený s námi. Snad se vám líbilo toto sobotní dopoledne jako 
nám. Nyní nezbývá říct nic jiného než: ,,SPORTU ZDAR!“ 

Aneta Škorpíková, trenérka

OSTATNÍ

LETNÍ BOUŘKA

V létě občas zažijeme nějakou bouřku. Poznáme, že se blíží, ve vzduchu je cítit napětí, 
vlhkost, na obloze jsou těžké černé mraky. Jedno rčení říká: „klid před bouří“. Je to pravda, 
před bouří je většinou bezvětří, dusno a ve vzduchu visí očekávání nějaké pohromy. Pak se 
zvedne vítr a začne to… Pro věřícího člověka jsou takovéto události připomenutím bázně 
před Bohem, ale i zdrojem vděčnosti za to, že se na Jeho pomoc může kdykoli spolehnout. 
Někdy slovo bouřka používáme jako synonymum pro hádky a emoční výbuchy ve vzta-
zích. Je tady určitá podobnost?

V Bibli, v knize Ozeáš, v osmé kapitole, verš 7 se píše: Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste 
jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku; kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci. 

Bouřka vychází z nestability v atmosféře a elektrický výboj (blesk) nastává mezi opačnými 
náboji. Občas máme jiný názor, než naše okolí, vadí nám, že někdo dělá věci jinak, než bychom 
je dělali my. Jsme opačně „nabití“ a už se schyluje k bouřce. Pokud se „neuzemníme“, bouřka 
neodvratně přijde, i když je zatím napjatý klid. „Uzemnění“ v tomto případě znamená uvědomit 
si svoji vlastní nedokonalost a nehledat chyby jen na tom druhém. Tím, že ustoupím, nejen že 
odvrátím hádku, ale budu se podílet na budování dobrých vztahů. Jsou však situace, kdy ustou-
pit prostě nemůžu – kvůli svědomí, nebo z nějakého jiného závažného důvodu. Zůstat pevný  
v určitých postojích a rozhodnutích ale lze i s úctou a respektem k druhému člověku a v klidu, 
bez zbytečných zraňujících výbuchů. Jak být vyrovnaný a nepodléhat výkyvům emocí a tlakům 
ze strany lidí, kteří jsou vystaveni podobnému napětí, jako my? 

Pokud vás zajímá, jak předcházet „bouřkám“, přijďte si o tom popovídat. Ráda bych 
vás tímto pozvala na naše setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou (případně  
i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře 
(na pavlači). 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní,  
krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy 
v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají,  
u drobného občerstvení.

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnané prázdniny  
a žádnou bouřku na obzoru Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 21/2019 KONANÉ DNE 27. KVĚTNA 2019 
 
2/21/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 20/2019 ze dne 6. 5. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 27. 5. 2019
3/21/19/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3250/19.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2019
4/21/19/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3334/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 22. 7. 2019
5/21/19/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018. 
odpovědnost:  odbor finanční termín: 10. 6. 2019
6/21/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2019
7/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. MÚVB/2535/19 ve výši 239.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2019
8/21/19/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši Infor-
mačnímu centru a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem uspořádání  
a organizace kulturních akcí v termínech dle žádosti č. j. MÚVB/3608/19.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2019
9/21/19/RM – bere na vědomí protokol o kontrole č. 383/18/784 Okresní správy sociálního zabez-
pečení provedené v Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci. 
10/21/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3616/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
11/21/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření 
města č. 4/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2019
12/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 352/1 oddělenou 
geometrickým plánem č. 2924-456/2018 a nově označenou p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha  
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o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.000,- 
Kč a část pozemku p.č. 2262 oddělenou geometrickým plánem č. 2925-457/2018 a nově označenou 
p.č. 2262/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.000,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice 7, 370 01 České Budějovice se zakotvením práva města odstoupit od kupní smlouvy v případě, 
že by na předmětných částech pozemků nebyly vybudovány trafostanice do 5-ti let od jejich nabytí. 
Náklady související s koupí uvedených pozemků hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
13/21/19/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako oprávněným z věcného bře-
mene a - jako povinným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k částem po-
zemků p.č. 2281/17 trvalý travní porost a pozemku p.č. 2283/1 trvalý travní porost v k.ú. obci 
Velká Bíteš z důvodu uložení dešťové kanalizace do jejich částí za jednorázovou úhradu ve výši 
160, - Kč/bm,
- jako povinnou z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2283/3 
trvalý travní porost v k.ú. obci Velká Bíteš z důvodu uložení dešťové kanalizace do jeho části za 
jednorázovou úhradu ve výši 160, - Kč/bm.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
14/21/19/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 
ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře cca 14 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
15/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3250 orná půda o výměře 
167 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím 
pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
16/21/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 2038/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 mě-
síce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
17/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést části pozemku p.č. 1580/1 oddělených 
geometrickým plánem č. 1541-15/2007 a nově označené p.č. 1580/8 zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 29 m2 a p.č. 1580/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.590,- Kč. Kupu-
jící uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
18/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4445 oddělenou geo-
metrickým plánem č. 3091-91/2019 a nově označenou p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.410.000,- Kč s tím, že kupující 
uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
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19/21/19/RM – doporučuje ZM 
a) rozhodnout úplatně nabýt stavbu garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.600,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím nemovitosti
a
b) zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 10 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 23 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
20/21/19/RM – ukládá odboru majetkovému provést kontrolu systému odvodu dešťových vod  
z budovy ZUŠ, Velká Bíteš a kontrolu hydroizolace severní fasády tohoto objektu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
21/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou 
geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označené p.č. 2295/13 orná půda o výměře 721 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 
62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč s uzavřením kupní smlouvy 
po předložení potvrzení banky, že se vzdává zástavního práva k převáděné části pozemku. Kupující 
uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
22/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 104 zahrada o výměře 224 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.300,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku 
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
23/21/19/RM – rozhoduje ponechat budovu č.p. 54 na pozemku parc.č. 5 v k.ú. Košíkov v „za-
konzervovaném“ stavu, tzn. zatím neinvestovat do její rekonstrukce ani žádné větší opravy (např. 
elektroinstalace), ale udržovat ji zabezpečenou proti poškození povětrnostními vlivy a vandalství  
a dále hledat možnosti budoucího využití uvedené budovy.
odpovědnost:  odbor majetkový  termín: průběžně
24/21/19/RM – rozhoduje uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s., pobočný spolek Velká Bí-
teš, IČ: 00557358, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení nájemní smlouvy 
na pronájem nebytového prostoru č. 05 v budově č.p. 86 na p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze dne 
11. 4. 2000 ve znění jejích dodatků k 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
25/21/19/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 22/25/18/ZM a nahradit ho usnesením ve 
znění:
ZM rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 

id. 82/1000 
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že část kupní ceny 
ve výši 400.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 23.09.2019 a zbývající část kupní ceny ve výši 
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432.160,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2022. Do doby úhrady kupní ceny v plné výši ne-
bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost:  odbor majetkový   termín: 10. 6. 2019
26/21/19/RM – vydává nařízení města Velká Bíteš č.1/2019, kterým se vymezuje oblast města 
Velká Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjed-
nanou cenu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2019
27/21/19/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na Masarykově 
náměstí na stávajícím kolmém parkovacím stání pro osoby s omezenou schopností pohybu před 
domem čp. 10 dle předloženého materiálu, nejdříve však v listopadu 2019. Instalaci značení včetně 
projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude 
využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
28/21/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2263/6 oddělené 
GP č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 690.000,- Kč se splatností kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy a složením kauce ve výši 50.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
29/21/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku na vybudování přípojek vody, 
elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1335/3 v k.ú. Velká Bíteš v rámci 
stavby „Obytný soubor RD Velká Bíteš – lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ 
ve výši 80.000,- Kč s vlastníkem uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
30/21/19/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Ma-
sarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky  
č.j. MÚVB/3786/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 22. 7. 2019
31/21/19/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové 
organizaci výjimku z maximálního počtu žáků na třídy na školní rok 2019/2020 od 01.09.2019 dle 
žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3787/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2019
32/21/19/RM – 
1. rozhoduje prominout bývalému nájemci bytu ve Velké Bíteši úrok z prodlení z dlužného nájem-
ného (příslušenství).
Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít s bývalým nájemcem bytu ve Velké 
Bíteši dohodu o splácení dluhu.
2. rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou  
v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu do 30 dnů od doručení výzvy  
k jejímu podpisu nebo v případě, že nebude plnit závazky z této dohody plynoucí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
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33/21/19/RM – rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu, Velká Bíteš.
Současně rada města pověřuje majetkový odbor zahájit jednání o termínu předání výše uvedeného 
bytu nejpozději však k 31. 7. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
34/21/19/RM – bere na vědomí doručené žádosti o prodeje bytových jednotek v bytových domech 
č.p. 281 a č.p. 283 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
35/21/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 
992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 na realizaci zakázky „Předprostor ZŠ Tišnovská 115, 
Velká Bíteš“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 2.346.384 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2019
36/21/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bí-
teš, IČ: 277 21 043 na zhotovení „Oplocení pozemku, Za Školou ve Velké Bíteši“ a uzavřít s ním 
smlouvu o dílo s cenou díla 287.595,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 6. 2019
37/21/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 376 ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře cca 150 m2 v k.ú. Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
38/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve 

výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stano-
venou znaleckým posudkem ve výši 968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní 
smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
39/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4630 oddělené GP č. 3041-
89/2019 a nově označenou p.č. 4630/2 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dře-
vařská 859/16, 602 00 Brno za dle GP č. 3041-89/2019 nově vznikající pozemek p.č. 4618/5 orná 
půda o výměře cca 3581 m2 a nově vznikající pozemek p.č. 4611/4 orná půda o výměře cca 30 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 
859/16, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ze strany města Velká Bíteš ve 
výši 10.000,- Kč. Město uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
40/21/19/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout směnit pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě jeho ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 
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1.860.000,- Kč za pozemky p.č. 3295/5 orná půda o výměře 346 m2 a p.č. 3297/2 orná půda o výměře 
650 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 120,- Kč/m2. Náklady souvise-
jící se směnou uvedených pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem,
a
b) zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. 
Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
41/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit 
- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 

id. 91/1000 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš v hodnotě stanovené znaleckým posudkem ve výši 915.330,- Kč  
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, 
se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2295/14 orná půda o výměře cca 55 
m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem 
Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě stanovené znaleckým po-
sudkem ve výši 40.480,- Kč. Rozdíl výše uvedených hodnot směňovaných nemovitostí stanovených 
znaleckým posudkem bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou nemovitostí 
uhradí smluvní strany rovným dílem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
42/21/19/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Tenisového Clubu Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, 
se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš k vyklizení a předání pozemků p.č. 198/3, p.č. 198/4,  
p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš k 31.07.2019 s tím, že rada města požaduje od žadatele předložit do  
10. 6. 2019 k odsouhlasení harmonogram vyklizení. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
43/21/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení veškerých věcných břemen, kterými jsou zatí-
ženy pozemky p.č. 2539/99, p.č. 2539/92, p.č. 2539/97 a p.č. 2539/131 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve 
prospěch nemovitostí v jeho vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
44/21/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést: 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780, 
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-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 
2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč, 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 
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2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id.1715500/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1702810/64048780, 
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 
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2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč, 
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996, 
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780, 
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč 
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se 
sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne do-
ručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2019
45/21/19/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 
9, IČ: 26177005, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu cesty mezi místními částmi 
Jáchymov – Holubí Zhoř“, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje cena díla o 378.805,- 
bez DPH / 458.354,- s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 22/2019 KONANÉ DNE 10. ČERVNA 2019 
 
2/22/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 21/2019 ze dne 27. 5. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 10. 6. 2019
3/22/19/RM – bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru v Košíkově konaných dne 2. 5. 
2019 a 6. 6. 2019. 
4/22/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci ve výši 40.000 Kč  na sportovní přípravu na základě jeho žá-
dosti zapsané pod č. j. MÚVB/3742/19 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2019
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5/22/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou ško-
lou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3985/19 a vyslo-
vuje poděkování subjektům, které podpořili akci Zahradní slavnost školy. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2019
6/22/19/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organi-
zaci výjimku z maximálního počtu žáků na třídy na školní rok 2019/2020 od 01.09.2019 dle žádosti 
paní ředitelky č.j. MÚVB/3986/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2019
7/22/19/RM – rozhoduje uzavřít veřejnoprávní smlouvu mezi městem Velká Bíteš a obcí Březí  
o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu.         
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 9. 2019
8/22/19/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
IČ: 70890749, předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02714.0136, ve výši 127.000,- Kč, 
termín realizace nejpozději do 31. 12. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Pastyříková termín: 10. 6. 2019
9/22/19/RM – schvaluje změnu výpůjční doby pro období 01.07. – 31.08.2019 dle žádosti Městské 
knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3992/19.
odpovědnost: MK termín: 1. 7. 2019
10/22/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ENBRA, a.s., IČO: 44015844, se síd-
lem Durďákova 5, 613 00 Brno, na provedení výměny 354 ks vodoměrů na studenou a teplou vodu, 
používaných k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, v bytech a nebytových prostorech ve 
vlastnictví a správě města Velká Bíteš, za cenu 195.474,00 Kč bez DPH  (224.795,00 Kč včetně DPH 
15%) a tyto práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
11/22/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 
294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Šatny pro ZŠ Tišnovská 115, Velká Bí-
teš“ s cenou za dodávku 294.429,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 6. 2019
12/22/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
13/22/19/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar z rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3972/19 ve výši 
20.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2019
14/22/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš, a to 
ke dni 30. 6. 2019. Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, 
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 za nájemné 65 Kč/m2/měsíc a s notářským 
zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b 
notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
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15/22/19/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú. 
Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení nízkého 
napětí na části ulice Karlov za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené dle Ceníku 
úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš za podmínky založení chráničky 
pro veřejné osvětlení v trase výkopu na náklady investora.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019 
16/22/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele  – PROLOG, IČ: 606 69 217 na 
instalaci projektorů a reproduktorů v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš s cenou za realizaci ve výši 
153.144 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 6. 2019
17/22/19/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa s RZ na parkova-
cím stání před domem čp. 277, a to po dobu nezbytně nutnou, max. 5 let. Instalaci značení včetně 
projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své náklady. Vyhrazené parkovací místo bude 
využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
18/22/19/RM – rozhoduje pokácet smrky a borovice na pozemcích parc.č. 1970/1 a parc.č. 3019/6 
v k.ú. Velká Bíteš, současně rozhoduje pokácet 3 ks smrku stříbrného na pozemku parc.č.1021/1  
v k.ú. Velká Bíteš a dále rozhoduje pokácet 1 ks smrku na pozemku parc.č. 1174 v k.ú. Březka  
u Velké Bíteše, vše ve vlastnictví města.
RM pověřuje odbor majetkový sledováním výskytu kůrovcem napadaných stromů v intravilánu 
města a jejich bezodkladným odstraňováním. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
19/22/19/RM – pověřuje odbor majetkový předložením návrhu řešení havarijního stavu lávky pro 
pěší v ulici Pod Hradbami ve Velké Bíteši. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
20/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 226 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši 
6 000,- Kč/rok s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
21/22/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem na dodávku a instalaci umělec-
kého díla sochy Jana Amose Komenského před vstup objektu základní školy v ulici Na Valech ve 
Velké Bíteši za cenu 1.600.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2019
22/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1582960/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve 

výši id. 1582960/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč splat-
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nou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
23/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2532830/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2532830/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč 
splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
24/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1577790/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 1577790/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč 
splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
25/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

2520610/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2520610/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč 
splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
26/22/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
-  id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
-  spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 

1702810/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 1702810/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč 
splatnou na výzvu města Velká Bíteš před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 6/2019 KONANÉHO DNE 10. ČERVNA 2019  
 
1/6/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu a pana Mgr. Pavla Holánka. 
3/6/19/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš  
č. 06/2019 ze dne 13. 5. 2019. 
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4/6/19/ZM: bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 
4/2019 ze dne 29. 4. 2019 a č. 5/2019 ze dne 20. 5. 2019. 
5/6/19/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené radou města dne 23. 4. 2019.
6/6/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 4/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2019
7/6/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2019.
8/6/19/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2535/19 ve výši 
239.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2019
9/6/19/ZM: rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov věcný dar na základě jeho 
žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 3183/19 a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2019
10/6/19/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateř-
ských škol zřízených městem Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 6. 2019
11/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká 
Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 110.210,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
12/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem ve výši 22.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
13/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/99 oddělenou GP č. 3059-17/2019 
a nově označenou p.č 2539/281 orná půda o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš  
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.890,- Kč. Kupu-
jící uhradí náklady související s koupí části pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
14/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1580/1 oddělených geometrickým 
plánem č. 1541-15/2007 a nově označené p.č. 1580/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2  
a p.č. 1580/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města 
Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.590,- Kč. Kupující uhradí náklady 
související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
15/6/19/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 467 oddělenou 
geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 467/2 ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související 
se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
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16/6/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2538/7 o výměře cca 55 m2, část pozemku 
p.č. 2538/24 o výměře cca 4 m2 a části pozemku p.č. 2538/34 o výměře cca 19 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
17/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši 

id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. 
Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
 8/6/19/ZM: rozhoduje uzavřít budoucí darovací smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako budoucím 
obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako 
budoucím dárcem, jejímž předmětem bude stavba silnice II/379 v úseku od napojení připravova-
ného SZ obchvatu po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, stavba silnice 
III/3791 v úseku od napojení na SZ obchvat po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a pří-
slušenství, stavební objekty vybudované v rámci stavby II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ 
označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového 
objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132,  
PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845,  
SO 108 rekonstrukce hospodářských sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení 
polní cesty v km 1,921 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
19/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 352/1 oddělenou geometrickým plánem 
č. 2924-456/2018 a nově označenou p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.000,- Kč a část pozemku 
p.č. 2262 oddělenou geometrickým plánem č. 2925-457/2018 a nově označenou p.č. 2262/2 ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 28.000,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice se zakotvením práva města odstoupit od kupní smlouvy v případě, že by na předmětných 
částech pozemků nebyly vybudovány trafostanice do 5-ti let od jejich nabytí. Náklady související  
s koupí uvedených pozemků hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
20/6/19/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha 
o výměře cca 35 m2 a části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca  
14 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
21/6/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělené geometrickým plánem č. 3041-
89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví 
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BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká 
Bíteš za cenu 10.000,- Kč s uzavřením kupní smlouvy po předložení potvrzení banky, že se vzdává zástavního 
práva k převáděné části pozemku. Kupující uhradí náklady související s nabytím uvedené části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
22/6/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
23/6/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4445 oddělenou geometrickým plánem  
č. 3091-91/2019 a nově označenou p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.410.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
24/6/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 104 zahrada o výměře 224 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.300,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
25/6/19/ZM: revokuje usnesení č. 22/25/18/ZM a nahrazuje ho usnesením ve znění:
ZM rozhoduje
a) úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 

id. 82/1000
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že část kupní ceny 
ve výši 400.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 23. 9. 2019 a zbývající část kupní ceny ve výši 
432.160,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31. 12. 2024. Náklady za podání návrhu na vklad vlast-
nického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
b) uzavřít zástavní smlouvu, kterou se zřídí zástavní právo k
- bytové jednotce č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
-  spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2  

ve výši id. 82/1000
k zajištění pohledávky města Velká Bíteš ve výši 432.160,- Kč na dobu do uhrazení plné výše pohledávky. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
26/6/19/ZM: 
a) rozhoduje úplatně nabýt stavbu garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.600,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím nemovitosti.
a
b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 10 ostatní plocha, zeleň o vý-
měře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
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27/6/19/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4630 oddělenou GP č. 3041-89/2019 a nově ozna-
čenou p.č. 4630/2 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká 
Bíteš do vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno 
za dle GP č. 3041-89/2019 nově vznikající pozemek p.č. 4618/5 orná půda o výměře cca 3581 m2  
a nově vznikající pozemek p.č. 4611/4 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlast-
nictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno do vlastnictví 
města Velká Bíteš s doplatkem ze strany města Velká Bíteš ve výši 10.000,- Kč. Město uhradí správní 
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
28/6/19/ZM: rozhoduje úplatně převést:
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,
-  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2  

ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 
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2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,
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- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,
- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,
- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 

2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, 
se sídlem Masarykovo náměstí 87j, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode 
dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
29/6/19/ZM: rozhoduje směnit
- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 

id. 91/1000
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 915.330,- Kč  
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se 
sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2295/14 orná půda o výměře cca 55 m2  
v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kos-
telní 71, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem ve výši 40.480,- Kč. Rozdíl výše uvedených cen směňovaných nemovitostí stanovených 
znaleckými posudky bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou nemovitostí 
uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2020
30/6/19/ZM: rozhoduje uzavřít s bývalým nájemcem bytu dohodu o splácení dluhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli v hojném počtu rozloučit s naším tatínkem panem  
Miroslavem Cendelínem, a též děkujeme za květinové dary.

S úctou zarmoucená rodina

PODĚKOVÁNÍ RESTAURACI „NA 103“

Děkujeme restauraci „Na 103“ ve Velké Bíteši za perfektní obsluhu a servis při hostině 
na rozloučení s naším tatínkem panem Miroslavem Cendelínem, děkujeme za atmosféru 
a jednání.

S úctou rodina Cendelínova a Jarošova

VZPOMÍNÁME

„Miloval jsem vás všechny, já chtěl jsem s vámi žít,  
já nechtěl odejít“.

Dne 6. srpna 2019 vzpomeneme 1. výročí nečekaného 
úmrtí našeho drahého syna, bratra, kamaráda a řidiče z pro-
fese pana Michala Baráka. 

Děkujeme všem, kdo uctí jeho památku tichou vzpomínkou  
s námi. 

Děkuje rodina

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro září 2019: 16. srpna 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel. č.: 608 065 337. 

Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.

Prodám zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii. Směr Křoví. Tel. č. 732 542 015.

Odškodnění za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 100% plnění. Kontakt: 776 222 823, 
jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz.

Hledáme paní učitelku do Krokočánku. Nástup září, 2 dny v týdnu. Malý kolektiv 6 dětí, 
zavedená praxe, příjemné prostředí, tel. č. 777 603 523, web www.krokocanek.cz.

Komerční sdělení / Inzerce
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