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První brněnská strojírna oslavila 70 let
Ing. Milan Macholán s proudovým motorem PBS TJ100.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
14. prosince 2020 se uskutečnilo v kulturním domě
od 16.00 hodin řádné zasedání zastupitelstva města.
Na programu mělo 35 bodů a trvalo téměř osm hodin. Bylo prvním zasedáním, které měli občané
Velké Bíteše možnost shlédnout prostřednictvím
on-line přenosu. Po schválení programu zasedání
byl dán prostor Ing. Pinkavovi ze Správy železnic (SŽ) k představení záměru plánované výstavby
vysokorychlostní trati Praha – Brno zastupitelům
a občanům Velké Bíteše. Prezentaci na zastupitelstvu předcházelo odpolední pracovní jednání, na kterém jsme společně se zástupci SŽ, krajského úřadu
a samosprávy Kraje Vysočina, města Velké Meziříčí
a okolních obcí diskutovali o všech aspektech průchodu VRT našim regionem. Zvláště pak o propoji z hlavní trasy VRT, vedené kolem Velké
Bíteše souběžně s dálnicí D1, na stávající havlíčkobrodskou železnici, přes katastr Nových
Sadů, Březského, Vlkova do Osové Bítýšky. SŽ opakovaně přinesla návrh původní trasy
VRT s variantním řešením propoje, a to bez jakékoliv akceptace dosavadního nesouhlasného stanoviska vedení města k tomuto plánovanému propoji VRT. Odmítavé stanovisko
města navíc podporuje i velká část okolních obcí. I když se stanoviska města a SŽ zásadně
nepřiblížila, pracovní setkání bylo přínosné alespoň z jednoho důvodu. Dosud jak krajský
úřad, tak vedení Kraje Vysočina prakticky společně nejednali s městem o VRT na Bítešsku
a řešení přenechali na SŽ. Novým vedením samosprávy kraje byl pro oblast přípravy VRT
určen zastupitel Ing. Martin Hyský. Od něho očekáváme, že bude garantem objektivní přípravy řešení, vyhovující vládní strategii o výstavbě VRT v ČR, která však současně nepovede
k devastaci krajiny, životního prostředí a nezhorší podmínky života obyvatel na Bítešsku.
Hlavní trať VRT od Přibyslavic směrem na Velké Meziříčí totiž protíná náš katastr jižně
od dálnice, trvale znehodnotí nebo „zabřemení“ zhruba 50 hektarů městských lesů. Požadujeme směnu těchto pozemků za státní lesy, které bezprostředně navazují na městské.
I když neočekáváme vzhledem ke kůrovcové kalamitě bezprostřední zisk z těžby, je to řešení,
důležité pro budoucí generace. Druhou záležitostí, kterou navrhujeme opakovaně projednat,
je změna původního záměru VRT. Zvažovaný terminál v bítešské průmyslové zóně na hlavní
trase VRT z projektu zmizel a místo něj nám byl v únoru 2020 představen již zmiňovaný
propoj, se zastávkou na katastru Nových Sadů. Nyní na prosincovém jednání, na rozdíl od
jednání v červenci 2020, nám bylo Správou železnic sděleno, že propoj je nezbytně nutný pro
spojení obou železničních tras – VRT a stávající železnice.
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Otázkou, která byla často na jednání řešena bylo, zda propoj je nezbytný. Podle mého
názoru není. Za dostatečný vidím propojení obou tratí u Světlé nad Sázavou a u Bíteše
by se tak nemusela zbytečně devastovat krajina. Vedení města chce jednat o prověření
varianty tohoto řešení včetně návrhu zřízení terminálu nebo zastávky v průmyslové zóně
u Velké Bíteše. Minulé vedení Kraje Vysočina se u projektu VRT zaměřilo, dle mého,
výhradně na vyjednání blízkého umístění terminálu u krajského města Jihlavy. Bítešsko
a VRT nebyly v jejich zorném poli. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že na základě červencového jednání se SŽ požádalo město Velká Bíteš písemně radu Kraje Vysočina o pozastavení
změny zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (krajská obdoba územního plánu města),
o které požádala SŽ v souvislosti s VRT. Do doby shody na konečné variantě VRT ve Velké
Bíteši. Dosud však na tuto žádost nepřišla z kraje odpověď.
Na post v radě i v zastupitelstvu města rezignoval Zdeněk Řezáč. Novým členem rady
města byl zastupitelstvem zvolen Jiří Dohnal. Zdeňkovi Řezáčovi bych ještě jednou touto
cestou velice rád poděkoval za práci, kterou během uplynulých šesti let odvedl Velké Bíteši na pozici radního a zastupitele města. Jeho působení a rozhodování v orgánech města,
jak v přípravě důležitých městských investičních projektů, tak i v oblasti sociální a společenské bylo vždy otevřené, jednoznačné a objektivní. Novým zastupitelem a zvoleným
radním je Jiří Dohnal. Bítešák o kterém vím, že si na věci, které řeší, vždy vytváří vlastní
názor. Jsem přesvědčen, že je to dobrá volba.
Dále bylo zastupitelstvem jednáno o rozšíření a rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí 86. Diskuzi a hlasování o této akci je nutno vnímat v kontextu změn,
které se udály po komunálních volbách v roce 2018. Na základě výsledků voleb došlo
k rozdělení tehdejšího osm let trvajícího koaličního vedení radnice. OS Sdružení za
zdravé město bez kamionů od té doby pokračuje v nové koalici dále ve vedení radnice,
KDU-ČSL skončila v opozici. Od voleb prakticky celé dva roky na zasedání zastupitelstva díky podnětům opozice neustále debatujeme o zadlužení města. Celý problém
se točí kolem vynaložených finančních prostředků na nejvýznamnější uskutečněné
investiční akce města poslední doby, které byly významně financovány z přijatých
bankovních úvěrů. Při debatách nejsou hodnocena realizovaná díla, ale výše přijatých
úvěrů a z toho plynoucí míra úvěrové zadluženosti města. K uvedenému konstatuji,
že ke konci letošního roku má město k dispozici na běžných účtech cca 25 milionů
korun a řádně financuje své záměry a hradí splátky přijatých úvěrů. Je smutné, že právě
rekonstrukce základní školy, jako vůbec nejvýznamnější stavby města od roku 1989,
která byla schválena minulým zastupitelstvem, je hlavním důvodem k permanentní
kritice současného vedení města. Do termínu komunálních voleb nebyly bohužel odsouhlaseny finanční zdroje ke splácení nezbytných úvěrů. Již při přípravě rekonstrukce
školy však tyto zdroje město plánovalo získat z prodejů pozemků a bytů města v lokalitě U Stadionu. Teprve v samém závěru letošního roku byly vlastní prodeje těchto
nemovitostí zahájeny. To, že opozice má jinou představu než vedení města, jak naložit
s penězi ze zahájených prodejů nemovitostí, bylo rovněž předmětem debat na zasedání
zastupitelstva v průběhu celého letošního roku.
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Rozhodl jsem se udělat za tímto „podivným“ dvouletým povolebním obdobím tlustou čáru a nabídl opozici při hlasování o realizaci rekonstrukce a rozšíření mateřské
školy možnost párování hlasů při vlastním hlasování. To proto, abychom měli konečně
možnost nastartovat společnou podporu projektů, potřebných pro město. Před hlasováním jsme měli v sále kulturního domu dvanáct koaličních zastupitelů, kteří byli
připraveni školku podpořit. Požádal jsem tři z nich, aby na hlasování odešli ze sálu,
což učinili a v sále zůstalo 9 koaličních zastupitelů. Stejný počet zastupitelů, jaký měla
pro hlasování k dispozici opozice. Přijetí usnesení o zahájení rekonstrukce školky tak
měla kromě koalice v rukou i opozice. To, že stávající objekt školky vykazuje stavebnětechnický nevyhovující stav, že město Velká Bíteš má příslib dotace 37 milionů Kč
z evropských fondů, že je předjednán u Komerční banky úvěr pro financování akce,
že probíhá druhé kolo veřejné soutěže za účasti 23 stavebních firem na zhotovitele
díla, potvrdili před hlasováním osobně, společně s dalšími argumenty pro rekonstrukci
školky, jak ředitelka mateřské školy Mgr. Hana Sedláková, tak vedoucí odboru investic Ing. Pavel Bednář. Opoziční zastupitelé byli jiného názoru a během debaty mimo
jiné navrhovali, abychom místo rekonstrukce školky a splácení úvěrů za tuto investici
dotovali soukromou školku v Kostelní ulici nebo lesní školku. Ty by na oplátku garantovaly určitý počet míst pro bítešské děti. Rovněž zazněl argument, že by bylo dobré
počkat na výsledek výběrového řízení.
Hlasováním bylo rozhodnuto, že vlastní hlasování o školce bude probíhat po jménech. K původnímu návrhu realizovat projekt rekonstrukce „Zkapacitnění objektu MŠ
Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ vznesla opozice protinávrh „Zastupitelstvo
města Velká Bíteš ukládá radě města, aby předložila zastupitelům komplexní materiál k této záležitosti a svolala speciální jednání zastupitelstva města k této záležitosti
na 1. polovinu měsíce ledna 2021“. Tento protinávrh byl, dle mého názoru dalším
z pokusů oddálit konečné rozhodnutí o osudu rekonstrukce školy. Všichni zastupitelé měli dle mého názoru k dispozici již všechny zásadní údaje pro své rozhodnutí,
zda rekonstrukci školky podpořit či nikoliv. Neustálé oddalování rozhodnutí by mohlo
v konečném důsledku fakticky znamenat nemožnost realizace akce, a to z důvodů
časového nedodržení termínu dokončení výstavby a tím i čerpání evropské dotace.
Navíc mnou byli zastupitelé již v rámci dřívějších diskuzí seznámeni s názorem vedení
města, pro které je maximální možnou cenou díla ve výběrovém řízení cena, stanovená
projektantem díla před zahájením soutěže. S ohledem na počet soutěžících lze reálné
předpokládat vítěznou cenu nižší, než cenu projektanta. Opozice k tomu v průběhu
diskuze argumentovala, že vítězná cena s přihlédnutím k současné situaci na trhu může
být naopak vyšší než cena projektanta.
Hlasováno bylo nejprve o protinávrhu, toto nebylo úspěšné. Následovalo hlasování
o původním návrhu. Při tomto hlasování se devět opozičních zastupitelů zdrželo, devět
koaličních zastupitelů hlasovalo pro rekonstrukci školy. Usnesení nebylo přijato a rekonstrukce tak byla výsledkem hlasování zastavena. O dalším postupu bude jednat rada města
na svém mimořádném jednání.
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Jedním z dalších bodů zasedání byl rovněž prodej pozemku v lokalitě U Stadionu pro
zamýšlený Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ve zveřejněném záměru
na prodej předmětného městského pozemku byly navíc uvedeny podmínky pro zájemce:
•	akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích,
•	podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu
zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení,
a to nejpozději do 31. 3. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku
účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování
objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
•	úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši
1 300 000,- Kč, a to do 30ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
• zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30. 8. 2022.
•	zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci
stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě
nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za
každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu
„Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní
smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních
pokut smluvní pokutu ve výši 10 000 000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5 000 000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího,
vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy.
•	provozování minimálně 80% lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši
30 000 000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
•	převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš
spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení
provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu.
•	přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp.
jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“,
a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
•	úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory
a DZR Velká Bíteš“
Tento záměr prodeje byl zveřejněn 25. listopadu na úřední desce města. Přihlášky
bylo možné podat do 14. prosince. I přes počáteční zájem více subjektů o tento záměr,
podal v daném termínu soutěžní nabídku na koupi pozemků pouze jediný uchazeč. Diskuze
k tomuto bodu programu byla pro mne osobně překvapující. Nepodložené zpochybnění
přípravy záměru prodeje pozemku opozicí, proložené její argumentací o možnosti podání
trestních oznámení v souvislosti s projednávaným záměrem ponechávám bez dalšího komen-
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táře. Výsledkem vzniklé situace bylo jmenovité hlasování o protinávrhu opozice v daném
bodu programu, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě
města, aby dopřipravila materiály, zejména aby oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují
tento typ služeb a požádala je o zaslání nabídky. Tento protinávrh byl schválen 12 z 21 přítomných zastupitelů. I tuto situaci bude řešit svolaná mimořádná rada města.
V závěru zasedání byly odsouhlaseny zastupitelstvem prodeje 13 bytů v bytových domech U Stadionu 276 a 277 stávajícím nájemníkům a rovněž proběhla opakovaná volba
posledního člena finančního výboru. Část členů jak finančního, tak kontrolního výboru
ze zákona povinných výborů zastupitelstva města, totiž dobrovolně odstoupila ze svých
postů k datu červnového zastupitelstva, zbývající členové na tomto červnovém zastupitelstvu byli odvoláni. V září na zasedání bylo vedení obou výborů nabídnuto opozici
a byli zvoleni noví členové finančního výboru s výjimkou kandidáta za KDU-ČSL,
který nezískal dostatečnou podporu hlasů zastupitelů. Stejný kandidát nezískal podporu
ani při hlasování na prosincovém zasedání zastupitelstva. Dále bylo přikročeno k volbě
předsedy a členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor na zasedání zastupitelstva v září
zvolen nebyl, protože se nepodařilo při úvodním hlasování o výboru zvolit jeho předsedu. Prosincová volba byla již úspěšná, opět však s výjimkou kandidáta, navrženého za
KDU-ČSL. Jiné kandidáty do výborů, než o kterých bylo hlasováno tento subjekt nenavrhoval, proto volba zbývajících členů obou výborů byla přesunuta na program únorového
zasedání zastupitelstva města.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám popřál vše nejlepší do nového roku 2021. Úspěchy v osobním
a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.
Milan Vlček, starosta města

NOVOROČENKA MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí Bítešáci,
rok 2020 se nachýlil ke svému konci a my opět v mysli probíráme, čím vším jsme si během jeho putování prošli. Nebyl to
úplně lehký čas. Silně letos vnímám zvýšený pocit všeobecné
únavy. Hlavně z věcí, které ovlivnit sami často ani nemůžeme. Dolů nás táhne i všechno to vztekání a hádání kolem.
Ale hlavu vzhůru, je třeba se nevzdávat! Když si uvědomíme „sílu“ vlastní síly, vlastních nápadů, vlastního prožívání, neztratíme se! Vždyť už hrabě de Saint-Exupéry řekl:
„Člověk roste s překážkou.“ Anebo, což mám ještě raději:
„Odvaha nespočívá ve slovech, spočívá ve volbě.“
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A mé přání pro Vás? Zdánlivě jednoduché, nicméně má dle mě ohromnou sílu:
V novém roce 2021 Vám přeji jen dobrou volbu! Taky hodně pevného zdraví!
A do třetice přepych! Neb: „Existuje pouze jediný opravdový přepych – přepych lidských vztahů.“
Opatrujme si je, opatrujme se, opatrujte se!
Alena Malá

ZVEME VÁS
Úterý 5. ledna 2021 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – Zrušeno – nový termín v jednání
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 8. ledna 2021 od 14.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteš. Současně je možné v těchto termínech navštívit také
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Středa 27. ledna 2021 v 16.30 hodin
„REFLEXOLOGIE A AROMATERAPIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ“
přednáška a praktická ukázka s Drahomírou Šmídovou
Vstupné: 250 Kč. Omezený počet účastníků.
Přihlášky na tel. č. 607 007 620 nebo email program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou
Čtvrtek 18. února 2021 v 17.00 hodin
CESTY OPAČNÝM SMĚREM – cestovatelská přednáška s Romanem Januszem
Vstupné dobrovolné
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Roman Janusz a Gorole ve spolupráci s Městskou knihovnou
Čtvrtek 25. února 2021 v 17.30 hodin
NA KOLE Z OLOMOUCE DO ÍRÁNU – beseda s Markem Sovou
Vstupné dobrovolné
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Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME:
Od 2. března do 12. března 2021 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – IX. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Petra Šínová
Čtvrtek 11. března 2021 v 15.00 hodin
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN – vystoupení k MDŽ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 16. března 2021 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Zakoupené vstupenky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnosti.
Hosté: moderátor, herec, muzikant VÁCLAV KOPTA, italský zpěvák ANDREA ANDREI
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
K ČEMU SLOUŽÍ ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Vážení občané,
děkujeme tímto všem, kteří nám v uplynulém roce poctivě nahlásili svůj záměr užívat veřejné prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Takto vybrané finanční prostředky jsme použili na obnovu povrchů chodníků a místních
komunikací v našem městě a v tomto trendu budeme pokračovat i v letošním roce.
Za užívání veřejného prostranství se považuje vše, co není v souladu s užíváním prostranství, tj. nejen například lešení, stavební materiál a palivo složené na veřejném pozemku, ale i poškození chodníku či komunikace.
Připomínáme, že dle výše uvedené vyhlášky je každý občan užívající veřejné prostranství povinen zábor dopředu oznámit na odbor investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš, a to pro-
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střednictvím e-mailu: podatelna@vbites.cz (žádost i podrobnější informace naleznete na
stránkách města v sekci “Potřebuji vyřídit …“ nebo na kontaktu: Ing. Hana Žáková, hana.
zakova@vbites.cz, tel: 566 789 123 nebo Ing. Jana Pastyříková, jana.pastyrikova@vbites.cz,
tel: 566 789 124) popř. v době úředních hodin osobně v přízemí II. budovy MěÚ Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 87 dveře č. B09.
Hana Žáková, referentka odboru investic a rozvoje

PLESOVÁ SEZÓNA 2021 ZRUŠENA
Rada města Velká Bíteš na svém jednání ze dne 23. listopadu 2020 rozhodla neuskutečnit v kulturním domě ve Velké Bíteši plesovou sezónu v měsících leden a únor 2021.
Město Velká Bíteš

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 8. února v 17.00 hodin koná zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482.
Město Velká Bíteš

ŠKOLY
ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Každý rok je advent v mateřské škole
plný akcí. Tentokrát, kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, jsme museli mnoho
akcí (besídky či tvořivé dílny s rodiči, návštěvy výstav, …) zrušit. I přes to všechno
jsme se ale snažili, aby děti pocítily dopady stanovených omezení co nejméně,
a připravili jsme pro ně v obou našich mateřských školách několik zážitků.

Mikuláš u Včeliček. | Foto: Archiv MŠ
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vštívili všechny třídy, ve kterých se ptali paní
učitelek, jak se dětem daří. A protože máme
ve školce samé hodné děti, čert si nemusel nikoho odnést k nápravě do pekla. Naopak, ve
třídách se zpívaly písničky, říkaly básničky,
a tak všechny děti dostaly od andílka balíček plný dobrot. Dokonce byli všichni i tak
stateční a s čertem, andělem a Mikulášem se
vyfotili.
Přání pro seniory
Betlém od p. Maška. | Foto: Archiv MŠ
V rámci celorepublikové iniciativy projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, malovaly děti přáníčka seniorům,
tentokrát k Vánocům. Již na podzim jsme předávali seniorům přáníčka k jejich svátku.
„Kampaň měla obrovský úspěch a všechny oslovené instituce ji přijaly s nadšením a nesmírnou zodpovědností. Děti i učitelky a učitelé malovali jako o život. Senioři jsou nadšení,
že na ně někdo myslí, a ta radost v jejich tvářích jsou velkou, a místy velmi dojemnou,
odměnou za práci, čas a úsilí nad výrobou někdy opravdu uměleckých a kreativních přání-

Anděl a čert u Motýlků. | Foto: Archiv MŠ
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ček. Všem moc děkujeme.“ Hodnotí akci Michaela Vodrážková, odborná gestorka projektu.
Paní učitelky předaly vánoční přání i dárečky z keramiky seniorům do Domova pro seniory
a Domu Pečovatelské služby ve Velké Bíteši.
Besídky ve třídách
Jak už bylo zmíněno, ve školce máme samé hodné děti. Proto se mohla v každé třídě
v týdnu od 14. do 18. prosince uskutečnit vánoční nadílka, jejímž vyvrcholením bylo rozbalení dárků od Ježíška. Děti se ve školce radují z nových hraček do kuchyňky, divadélka,
autíček, sportovních potřeb a mnoho dalšího.
Ježíškova pošta
Četl Ježíšek ten můj dopis nebo nečetl? Děti, které vhodily svůj dopis pro Ježíška
do schránky v naší školce, ví, že četl. Dostaly na něj totiž razítko přímo z „Ježíškovy
pošty“.
Vážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za přízeň a vstřícnost v letošním školním
roce. Děkujeme také za všechny hmotné a finanční dary. Panu Maškovi za jeho krásný
betlém, První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. za dar na pořízení hraček a pomůcek
k Vánocům a firmě ITW Pronovia, divizi Powertrain Plastics za množství výtvarného materiálu pro předvánoční tvoření dětí.
Všem vám přejeme mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví v roce 2021.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ČASEM
V MŠ U STADIONU
Na adventní čas se těší nejenom děti, ale snad i většina dospělých. Vždyť se zapálí jenom čtyři svíčky a potom přijde Ježíšek….. Jenomže to dlouhé, dlouhé čekání……..
Proto jsme se snažili tento čas ve všech třídách příjemně prožít a nedočkavým dětem čekání trochu zkrátit. Společně jsme si umotali adventní věnečky, vyrobili papírové adventní
kalendáře a začali pomalu odpočítávat Štědrý den.
V úterý 1. 12. čekal předškolní děti výlet do Ekocentra Baliny. Jednalo se o jeden
z výstupů projektu Šablony II - Projektový den mimo školu s názvem „Krása dřeva“. V Balinách na nás čekali lektoři, kteří si děti rozdělili do dvou skupin, a mohlo se začít pracovat.
Jedna skupina dětí si hrála na řezbáře a pomocí opravdového řezbářského nářadí (hoblík,
pilka, dláto, nebozízek…) si s malou dopomocí učitelek každé dítě vyrobilo hrací kostku.
Druhá skupina dětí pak sbírala vědomosti ohledně dřeva venku, v přírodě. Nejdřív si děti
z přírodního materiálu postavily vlastní strom, následně zkoumaly kořeny z velkého pařezu a nakonec si vyzkoušely práci dřevorubce. Řezaly pilou, odkorňovaly trámy pořízem
a zkusily si zaseknout sekeru do špalku. To byste koukali, jak jim šla práce od ruky. Pře-
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Mikuláš v MŠ. | Foto: Archiv MŠ

kvapením pro děti byla návštěva balinské pily, kde děti na vlastní oči viděly, jak se na
takové pile pracuje. Zrovna tam řezali desky a trámy na stavbu.
V pátek 4. 12. navštívil děti v naší školičce sv. Mikuláš. Nepřišel sám, doprovod mu
dělal nádherný třpytivý anděl s opravdovými křídly a nesměl chybět ani čert. Co kdyby byl
potřeba! Mikuláš se svojí družinou obešel všechny třídy, děti obdaroval a prý……, že se za
rok vrátí a všechno si to zkontroluje. Už se těšíme!
A to už jsme se přehoupli do druhé poloviny adventního času. V každé třídě zazářil
vánoční stromek, vonělo jehličí, společně
jsme si připomínali vánoční zvyky, děti tvořily přáníčka pro své nejbližší, školkou zněly
koledy.
Také jsme se zapojili do celorepublikového projektu „Děti malují seniorům tentokrát k vánocům“. Děti vyráběly andělíčky
z vlny, stříhaly a lepily vánoční přáníčka,
vytvořily společnou koláž a těmito svými
výrobky potěšily všechny klienty místního
DpS a PS. Propojování věkových generací
Návštěva Ekocentra Baliny. | Foto: Archiv MŠ
má v naší mateřské škole již několik let své
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nezastupitelné místo. S klienty DpS a PS se děti naší školky pravidelně setkávají, vždy jim
představí pásmo plné říkadel, písniček, tanečků a přinesou malý dáreček. Pravda, v roce
2020 nám toto vzájemné navštěvování COVID nedovolil. A nedovolil nám ani další akce,
na které jsme byli nejen v době adventu zvyklí. Věříme ale, že nadcházející rok 2021 bude
lepší. Nebo raději zdravější!
Naděžda Burianová, za kolektiv MŠ U Stadionu

PF 2021
Úsměv dokáže divy. I když letos bylo k úsměvu důvodů méně, přejeme Vám všem,
ať jich dostatek najdete v příštím roce.
Připojujeme poděkování za sladkou nadílku od společnosti Bítešská dopravní společnost s.r.o., poděkování patří též společnosti ITW Pronovia s.r.o. za výtvarný materiál pro
děti. Ač nám doba „kovidí“ všem komplikuje život, přesto nám zachováváte Vaši přízeň.
Upřímně za ni děkujeme.
Jiřina Janíková, za kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přání pro seniory

Přání vyrobená pro seniory. | Foto: Marcela Doubková
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Děti ze školní družiny se zapojily do
celorepublikového projektu „Děti malují
seniorům“. Tentokrát děti malovaly pro
seniory přání k Vánocům, aby jim v této
nelehké době vykouzlily úsměvy na tvářích. Chtěly jim udělat radost a ukázat,
že na ně stále myslíme.
Přání byla předána do Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou
ve Velké Bíteši.
Záložka do knihy spojuje školy
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně
vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních
knihoven 2020 již 11. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletého gymnázia „Záložka do knih spojuje
školy“, letos s tématem Radost ze čtení
ukrytá ve verších básní nebo v próze.
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V letošním školním roce nám zaslaly záložky děti ze Základní školy
Šrobárova v Prešově.
Žáci prvního stupně naší základní
školy také vytvořili libovolnou výtvarnou technikou záložky do knihy
a vyměnili si je se žáky z přidělené
partnerské školy ze Slovenské republiky. Jako každý rok se záložky dětem
moc povedly a těší se, že udělají radost
dětem na Slovensku.
Výuka na škole v předvánočním období
Od pondělí 30. 11. byla obnovena
prezenční výuka celého prvního stupně
a na druhém stupni výuka devátého
ročníku. V rámci rotační výuky se po
týdnu střídaly 6. – 8. ročníky. Žáci
2. stupně, kteří v daném týdnu neabsolvovali prezenční formu výuky, byli
vzděláváni distanční formou.
Škola stanovila provozní podmínky,
Záložky do knihy. | Foto: Marcela Doubková
které se lišily od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy byli povinni řídit se platnými předpisy, dodržovat
obecná pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny a respektovat všechna aktuální
nařízení vlády a MZČR.
Eva Hudcová

POZVÁNKA KE DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 8. ledna
2021 od 14.00 do 17.00 hodin v budově Střední odborné školy Jana Tiraye (ulice Tyršova)
a současně ve Středisku praktického vyučování První brněnské strojírny (ulice Vlkovská),
kde probíhá odborný výcvik našich žáků.
V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude Den otevřených dveří
uskutečněn v online aplikaci Microsoft Teams. Sledujte prosím průběžně webové stránky
naší školy (www.sosbites.cz).
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vedení SOŠ Jana Tiraye
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KULTURA
HODNOCENÍ KULTURY VE MĚSTĚ ROCE 2020 OČIMA
ŘEDITELE ICKK A PŘÍPRAVA AKCÍ V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ
Začnu trochu ze široka. Když jsem v roce 2014 četl Brownovu knihu Inferno,
tak jsem nevěřícně kroutil hlavou, že by virus mohl způsobit celosvětový problém.
Bohužel v roce 2020 opak byl pravdou. A tak po novoročních oslavách, Tříkrálovém
koncertu v kostele svatého Jana Křtitele jsme uspořádali Městský ples a zajistili zdařilý průběh celé plesové sezóny. Závěr plesů byl každoročně věnován dětem a jejich
karnevalu. Na Klubu kultury od února návštěvníci mohli zhlédnout výstavu obrazů
Zorky Krupičkové doplněnou dřevořezbami syna Pavla a fotografiemi Táni Filipové.
Mimo farmářských a řemeslných trhů jsme uspořádali pro občany Velké Bíteše zájezd na Pražský hrad, a pak už nastala „doba temna“, kdy kovid paralyzoval život
celé společnosti a potažmo i ICKK. Těch programových věcí, které jsme měli pro
občany Velké Bíteše a okolí připraveny, byla spousta, a tak vypíchnu jen ty největší,
a to v oblasti sportovní - cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, běžecký
závod Nomen Run, na kterém se spolu pořadatelsky podílíme nebo Mistrovství České
republiky ve fitness a kulturistice. S ohledem na nařízení vlády jsme většinu koncertních a divadelních akcí přesunuli po dohodě s manažery a promotéry na podzimní
termíny. Občané na jaře přišli nejen o čarodějnice, dětský den, přednášky, výstavy,
ale i o koncerty skupin O5 A Radeček a Poetika – ten se podařil zajistit v září
a hlavně o megakoncert na bítešskou pouť s jednou z nejpopulárnějších českých kapel
Rybičky 48. Po rozvolnění v červenci jsme uspořádali Kinematograf bratří Čadíků.
Bohužel podzimní druhá vlna koronaviru nedovolila uspořádat Tradiční bítešské hody
v rozsahu tak, jak jsme byli zvyklí. Striktně daná pravidla nařízená vládou nám dovolila uspořádat pouze dvě akce s omezeným počtem účastníků. A to gastro festival
Gulášfest 2020 s vyhlášením výsledků fotosoutěže a folklorní odpoledne s dechovkou
na upravené ploše u kulturního domu. Všichni jsme tušili, co nastane po koncertu
Poetiky. Vyhlášení výjimečného stavu jsme opět začali jednat o nových termínech
kulturních, sportovních a společenských akcí na jarní a následné termíny v roce 2021.
V době koronaviru jsme pracovali na vylepšení v areálech spadajících do správy
Klubu kultury, snažili jsme se za pomoci města a technických služeb rekonstruovat
dobou poznamenané vybavení a prostory a v neposlední řadě jsme po velmi zdlouhavých jednáních připravili krásné nové Podhorácké kroje pro hodovou chasu. Také
jsme vydali stolní kalendář pro r. 2021 s fotografiemi kulturních akcí a různými pohledy Velké Bíteše a nástěnný kalendář s krásnými historickými fotografiemi našeho
města. Spousta občanů navštívila v závěru roku prodejní předvánoční výstavu, kterou
jsme po uvolnění opatření „narychlo“ zorganizovali a „spojili“ tak předvánoční vý-
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stavu SPCCH se včelaři. Návštěvníci si zde mohli zakoupit malé dárky a drobnosti
pod stromeček, med, medovinu, keramiku, malované sklo, dřevěné hračky, mýdla,
patchwork i krásné výrobky klientů Domova bez zámku z Velké Bíteše.
Pokud to tedy shrnu, tak v oblasti kultury byla práce všech pracovníků Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše v roce 2020 velmi složitá a bohužel
doposud nevidíme to světélko na konci pandemického tunelu.
V následujícím roce 2021 bude bohužel finanční stránka při pořádání akcí alfou
a omegou naší práce. Už teď víme, že spousta již tradičních programových aktivit,
na které byli Bítešáci zvyklí, se neuskuteční. Neproběhly novoroční oslavy a následovat nebude ani Tříkrálový koncert a bohužel je zrušena i plesová sezona. Vše se bude
odvíjet v návaznosti na opatřeních dané vládou. V jarních měsících máme připraveny
divadla, koncerty, přednášky, sportovní akce, výstavy. Občané se v kulturním domě
snad setkají na březnovém dětském karnevalu, pak též s Ivem Šmoldasem, Dvěma
nahatými chlapy v divadelní komedii nebo třeba s Martinem Maxou a Milanem Pitkinem v rámci MDŽ. Následovat by mělo velmi úspěšné představení Caveman a ke Dni
matek jsme přesunuli travesti „Divoké kočky“. Z těch sportovních by měl proběhnout
28. března cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, v dubnu Nomen Run
a v květnu by do Bíteše rádi zavítali kulturisté. Navštívit by nás měli i známí komici
s Partičkou a divadlo Háta s komedií Svatba bez obřadu. Pro děti připravujeme několik divadelních a loutkohereckých představení, čarodějnice i dětský den. Rádi bychom
i v rámci úspor a ekonomiky přivedli v průběhu prázdnin do Velké Bíteše ochotnická
divadla, koncertní program doplnili regionálními kapelami jak z oblasti moderní
hudby, tak i country a folku. Bohužel, jak jsem avizoval, z ekonomických důvodů
pouťový koncert neobohatí kapela Rybičky 48 a ani David Koller nebude zařazen
do hodového programu 2021, který již má určitou podobu. Samozřejmě proběhnou
každoroční Čadíci, Gulášfest, Tradiční bítešské hody s koncerty, Podhoráckým festivalem a vánoční koncert s Petrem Bendem, který obohatí kulturní program v adventu,
a to 18. prosince. V roce 2021 se budeme snažit vytvořit co nejrozmanitější programovou strukturu tak, aby si každý našel to svoje. Pevně doufám, že rok s koncovkou
21 bude, i když už teď všichni víme, nelehký, ale věřím, že úspěšný. Závěrem bych
rád čtenářům Zpravodaje po celý rok popřál jménem pracovníků ICKK hodně zdraví,
štěstí, pohody a lásky a se všemi se velmi rádi uvidíme na všech společenských,
kulturních a sportovních akcích.
Josef Jelínek

ÚŽASNÁ SEZÓNA KINEMATOGRAFU.
DIVÁCI PŘISPĚLI LIDEM S HANDICAPEM 1,3 MILIONU KORUN
Kinematograf Bratří Čadíků má za sebou další vydařenou sezónu. Diváci pojízdného kina přispěli na lidi s handicapem úžasný 1 300 000 korun. Výtěžek z dobrovolného vstupné stejně jako v minulých letech pomůže klientům Konta Bariéry.

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

Leden – Únor 2021 | 17

Kinematograf letos objel více než 150 český měst a obcí a o diváky rozhodně nebyla
nouze, což dokazuje i výše vybraných příspěvků. Tak například v malém Chuderově,
který má sotva 1 100 obyvatel se vybralo 11 750 korun. Nejvíc, 44 tisíc, přispěli diváci z Pacova.
„Kinematograf objíždí republiku od roku 1992. Za tu dobu naši diváci přispěli na charitativní účely již 15 800 000 korun,“ říká Josef Čadík.
„Kinematograf je moje srdeční záležitost. ‚Čadíkovci‘ s sebou na všech štacích vozí
kasičky Konta Bariéry, kam mohou diváci přispívat. I letos výtěžek hravě překonal jeden
milion korun a to mě neobyčejně těší. Díky tomu můžeme přispívat na věci, na něž Konto
Bariéry normálně nepřispívá,“ říká o spolupráci Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.
Díky Kinematografu bratří Čadíků Konto Bariéry pomáhá lidem, kteří potřebují něco
mimořádného, ne úplně standartního. Rozšiřujeme tak naši pomoc. Přispíváme na rehabilitace, léčebné pobyty, nové pomůcky pro lidi postižené roztroušenou sklerózou
(WalkAide), na rehabilitační přístroje Motomed, ale třeba i na elektrickou odsávačku,
pulzní oxymetr a podobné potřeby.
Jenom v minulém roce získalo od Konta Bariéry díky Kinematografu podporu 61 handicapovaných. Děti i dospělí s handicapem si mohli pořídit nákladné zdravotní a kompenzační pomůcky.
Konto Bariéry s pojízdným kinem spolupracuje od roku 2008. V letošním roce navštívilo pojízdné letní kino 152 českých měst a obcí. Putování Kinematografu zakončila projekce filmu Tři bobule v Kobeřicích.
„Chtěl bych poděkovat městům a obcím, že si Kinematograf pozvou a my tak můžeme
dělat radost hned dvakrát, divákům a handicapovaným. Velkou zásluhu na vysoké návštěvnosti má i rádio Impuls, které Kinematograf zdarma promuje,“ doplňuje Čadík.
Ve Velké Bíteši budou Čadíci promítat i v r. 2021, možná i s malou změnou místa konání, a to na novém prostranství u kulturního domu.
Sandra Štefaniková, Konto Bariéry www.kontobariery.cz

„CESTY OPAČNÝM SMĚREM ANEB 20 LET DOBRODRUŽSTVÍ
OD BALKÁNU PO KAMČATKU“ – POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Přijměte srdečné pozvání na přednášku Romana Janusze „Cesty opačným směrem aneb
20 let dobrodružství od Balkánu po Kamčatku“, která se uskuteční ve čtvrtek 18. února
2021 v 17.00 hodin v Městské knihovně ve Velké Bíteši.
Společně si zrekapitulujeme 20 let neskutečných dobrodružství, budeme se toulat v magických zemích kdesi na samém konci světa. Okouzlí vás inspirativní vyprávění o místech
oplývajících nevšední krásou, která přesto nepatří k těm často navštěvovaným.
Přijďte si vychutnat nezapomenutelný zážitek plný mistrovských fotografií a videí, poutavého vyprávění a autentické hudby.
Monika Ulmanová
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„NA KOLE Z OLOMOUCE DO ÍRÁNU“
POZVÁNKA NA BESEDU
Srdečně vás zveme na cestopisnou besedu s Markem Sovou “Na kole z Olomouce
do Íránu“, která se uskuteční ve čtvrtek 25. února 2021 v 17.30 hodin v Městské knihovně ve Velké Bíteši. Čeká na vás příjemné povídání o cestě otce a syna,
kteří v Olomouci šlápli do pedálů a zastavili se až v íránské hlavní metropoli Teheránu.
Projeli Rumunsko, kde vyšli na nejvyšší horu Karpat – Moldoveanu. V Turecku, které
projeli od západu na východ, sledovali, jak se jim postupně zkracuje den, ujížděli
divokým psům a vystoupili na bájný Ararat. V Íránu měli pocit, že je neustále někdo
sleduje. Své putování zakončili na nejvyšší sopce Asie – Damávandu (5 671 m n. m.).
Přednášet bude dobrodruh a cestovatel Marek Sova.
Monika Ulmanová

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další turistická hádanka z okolí Velké
Bíteše. Napište nám na emailovou adresu program@bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620
správnou odpověď na otázku, kde se místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí
pro dvojčíslo leden/únor je 15. 2. Každý měsíc
vylosujeme a odměníme dva z vás se správnou
odpovědí, kterou se i s patřičným komentářem
dozvíte vždy v následujícím čísle Zpravodaje
města Velké Bíteše.
Otázka pro leden/únor:
Kde se nachází socha zobrazená na fotografii?
Ve dvojčísle Zpravodaje listopad/prosinec
byla zveřejněna soutěžní otázka, kde se nachází
kaplička vyobrazená na fotografii. Správná odpověď je kaple svatého Václava umístěná ve
středu obce Kundratice.

Poznáte známou osobnost? | Foto: Silvie Kotačková

Členové redakce Zpravodaje dne 14. prosince vylosovali ze správných odpovědí dva výherce, kterými se stali Lenka Žaloudková a Jiřina Dudová. Výhercům, kterým byla předána
malá pozornost, gratulujeme.
Redakce
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HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 39:

Dům čp. 39 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1592 držel dům Jan Šuchman. Ten roku 1604 prodal svému zeti Janu Vondrů
zahradu „ležící za mostem v Furtě“ za 14 zlatých. Roku 1617 tento Jan Vondrů prodal
dům po svém tchánu v ceně 100 moravských zlatých svému švagrovi Jakubu Malcátovi.
Vondrů byl v závdavku vyplacen 40 zlatými a jakožto držitel sousedního domu čp. 38 si
vymínil „kdyžby obilí do stodole vozil, aby dvěma koňmi do dvoru Jakuba Malcáta vběhati
mohl a zpátkem vuoz zase dávati“.
Malcát prodal dům již následujícího roku 1618 ve stejné ceně Kříži Šumpelovi, přičemž přijal jako závdavek 15 zlatých. Splátkové vejrunky zůstaly na ročních 3 zlatých
a pobíral je Jíra Sovata na místě své manželky Mariany. V roce 1629 městský úřad považoval za potřebné ustanovit nové dva rukojmí „za dobrého hospodářství a placení gruntu“,
neboť ti ustanovení před jedenácti lety Duchek Tomášků (Lánice 64) a Kliment Škarytka
(Lánice 52) již zemřeli. Kříži Šumpelovi tedy nově ručili „rukou společní a nerozdílnou“
Jiřík Jelínek (Lánice 25) a Matěj Šimek (Lánice 52). Šumpela zemřel nejspíše na přelomu
let 1636 a 1637, neboť od roku 1637 platila vejrunky již vdova Šumpelka. Později k letům 1668 a 1674 je zmíněn jako držitel domu bez rolí nádeník Blažej Šumpela. Roku
1690 městský úřad prodal dům již po Blažeji Šumpelovi v ceně 100 moravských zlatých
Vítu Suchomelovi z Otradic, jehož manželka Kristýna tu měla podíl 14 moravských zlatých 20 grošů. Suchomel měl po vejruncích dvou zlatých vyplatit dědicům Jana Šuchmana
a Malcáta 56 zlatých, Jiříku Šumpelovi 14 zlatých 20 grošů a tutéž částku pozůstalým třem
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dětem po Šumpelově sestře Alžbětě (Bartoňovi, Voršile a Alžbětě). Vít Suchomel prodal
dům již roku 1693 v téže ceně a bez závdavku Janu Šilhanovi. Vejrunky byly sníženy
na roční jeden zlatý; z nich měli být vyplaceni 56 zlatými dědicové Šuchmana a Malcáta
a po 14 zlatých 20 groších dědicové Jiříka Šumpely, dědicové Václava Prokše „po mateři
jejich“ a Vít Suchomel „po Kristýně manželce jeho“.
Roku 1703 městský úřad prodal „velmi zpustlý“ dům stále v ceně 100 moravských zlatých bez závdavku a s vejrunky po jednom zlatém rolníku Jiříku Klimešovi, zeti Klimenta
Jelínka. S ohledem na nutné opravy byl Klimeš na půldruhého roku osvobozen od jeho
splácení a placení daní. Jiřík Klimeš tu byl hospodářem celé půlstoletí, než roku 1753
zdědil dům s 3 kusy rolí (1,5 měřice) a zahradou (6 achtelů) stejnojmenný syn Jiřík Klimeš. Ten pak roku 1766 „z ouhledu nemožnosti a starosti jeho a zpustlého tohož gruntu,
které on opravovati nemůže, z jeho však také vůle“ nechal připsat dům Martinu Kupkovskému. „Však s tou vejminkou, aby on Martin Kupkovský jeho Jiříka Klimše do smrti
jeho i s manželkou při sobě měl a vší dobrou vůlí jemu vždy proukazoval a v ničemž na
příkoř nebyl, ani svej manželce co takového dělati dopouštěl, grunt aneb chalupu hned
opravoval a vejrunky smluvené v termínech uložených vyplatil.“ Tehdy bylo zjištěno,
že na kupní částku 100 moravských zlatých nebylo za 63 let nic vyplaceno. A tak Kupkovský smluvil, že tuto pohledávku od obce skoupí za 30 rýnských zlatých (25 zlm. 50 kr.).
„Nový hospodář“ však mohl složit pouze 10 rýnských zlatých, které „městský hospodářský
inspektor ku kasy obecní hotově přijal,“ pročež se zavázal splácet zbývajících 20 zlatých po
ročních vejruncích 4 zlatých. Později roku 1799 Martin Kupkovský s manželkou Kateřinou
„odporoučí svůj vlastní domek v předměstí Lánic pod numerem 17 ležící i s tou při tom
domku se vynacházející jak dílem vornou, ostatně ale travnou zahradou“ v ceně 220 rýnských zlatých (188 zlm. 40 kr.) svému nejstaršímu synovi Václavu Kupkovskému. Ten
měl vyplatit po 50 zlatých své sourozence Josefa, Martina a Kateřinu, dalších 20 zlatých
sestře Josefce provdané za Antonína Kočenta.
Od Václava Kupkovského koupil dům s necelým jitrem rolí ve dvou tratích (Pod Spravedlností za potokem a U Dvouch kamenů k Radostínu) v roce 1816 za 2100 zlatých rolník
Jan Joch. Od roku 1853 vlastnili dům dále Jan a Marie Jochovi. Na základě svatební
smlouvy (1864) a přiřkující listiny (1881) byl dům v roce 1881 připsán Marii Jochové.
Ta jej postoupila roku 1919 na základě smlouvy odstupní a darovací Antonínu a Marii
Jochovým. Následujícího roku 1920 byla polovina domu postoupena nezletilému Miroslavu Jochovi (3/8) a Marii Burianové (1/8). Ještě v témže roce byla část domu (5/16) na
základě svatební smlouvy postoupena koláři Antonínu Burianovi. Ten v srpnu 1945 postoupil svůj díl Marii Burianové.
Prameny: Státní okresních archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 66,
kn. č. 11788, fol. 14–15, kn. č. 11789, fol. 61, 118, kn. č. 11794, fol. 17, kn. č. 11893, fol. 86–87.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 17.

Jan Zduba
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SPORT
PODĚKOVÁNÍ TJ SPARTAK
Vážení přátelé, sportovci, sportovní nadšenci, trenéři a fanoušci,
rok 2020 je za námi a připravil nám spoustu situací, se kterými jsme se ještě nikdy nesetkali. Doba covidová radikálně omezila sport a veškerý náš život, změnila možnosti
seberealizace a vzdělávání. Děti, naši malí i velcí sportovci přichází o dovednosti, které
jsou spojené s usilovným tréninkem a vystupováním před diváky. Přes všechny tyto obtíže
funguje sport dál, v každé volné chvíli, kdy je sportování dovoleno. Chceme věřit, že chuť
sportovat a férově soutěžit mezi námi pořád zůstává a v co možná nejbližší době se vrátíme
do standardního provozu.
Chci poděkovat organizacím i jednotlivcům, kteří naši činnost sponzorují, malým i velkým, za každou jejich pomoc jsme vděčni a prostředky použijeme pro naše sportovce.
Děkuji také všem pracovníkům TJ Spartak, sauny, trenérům, vedoucím oddílů a hlavně
sportovcům, jejich rodinám, že nám zůstávají věrni a nápomocni v naší činnosti.
Do nového roku 2021 vám všem přejeme hodně zdraví, pohody a sportu.
Se sportovním pozdravem Ing. Petr Světlík za TJ SPARTAK Velká Bíteš, z.s.

OSTATNÍ
VYHLÁŠENÍ 25. ROČNÍKU ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius uspořádala dne 27. listopadu
2020 již pětadvacátý ročník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit
české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo
pozitivně pozoruhodných výsledků.
V rámci letošního roku byly kromě 100 nejlepších oceněny i společnosti a instituce
8 oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR,
tzn.: Cestovní ruch & hotelnictví, Dynamický růst & stabilita, Informační a komunikační
technologie, Invence – nasazení – export – zisk, Stavebnictví & doprava, Zaměstnanost
& výrobní družstevnictví, Životní prostředí – zemědělství – potravinářství, Zdraví – vzdělání – humanita.

5. ROČNÍKU ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH
27. listopadu 2020
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ník „Českých 100 Nejlepších“. Cílem soutěže je v
ybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky, či společnosti z

Na 63. místě se umístila BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s. r. o
a v kategorii invence - nasazení - export – zisk získala umístění i První brněnská
strojírna, a.s.
V návaznosti na úspěch při vyhlášení výsledků 25. ročníku „Českých 100 nejlepších“ jsem položil několik otázek majiteli firmy Bítešská dopravní společnost panu
Ing. Miloslavu Klimentovi. Cenu si bohužel nepřebíral, jak je tomu zvykem ve Španělském sále Pražského hradu, ale v době koronavirové epidemie byla prezentována
pouze prostřednictvím elektronické pošty, na různých webech, na ČT1 a v neposlední
řadě v Hospodářských novinách. I tak velký úspěch je neklamnou známkou, že tato
společnost zabývající se osobní a nákladní dopravou je v této branži mezi nejlepšími
v České republice.
Přijměte od nás velkou gratulaci. Letošní posun oproti loňsku z 84. na 63. místo
v této nesmírné konkurenci je zajisté velkým úspěchem. Vždyť mezi takovými giganty
jako jsou společnosti ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT a dalšími je toto umístění
nejenom nesmírně cenné, ale ukazuje, že práce ve společnosti je na špičkové úrovni.
Jak si tohoto ocenění ceníte a co se vám od loňského roku podařilo?
Samozřejmě velmi si tohoto ocenění vážím, je obrovskou poctou být v jednom nádherném sále Pražského hradu ve společnosti takových gigantů a velmi úspěšných firem, jako
je ŠKODA, ČEZ a další. Je to ocenění mé celoživotní práce a jsem nesmírně hrdý, že tam
mezi nimi mohu alespoň chvilku být, mluvit s nimi.
Podepsala se letošní pandemie na činnosti a hospodářských výsledcích Vaší společnosti?
Prakticky od 12. března až dodnes se potýkáme s mnoha úskalími a problémy a myslím
si, že i v roce 2021 se s nimi budeme potýkat. Najednou vidíme, že problémy minulých
let se nám zdají v tomto ohledu nedůležité, nicotné a nebyly žádnými zásadními problémy
oproti těm v letošním roce.
V průběhu celého roku jsme se
potýkali se spoustou problémů způsobených hlavně koronavirovou nákazou COVID-19 a tím problémů
s ní spojenou. Ať již se jedná o osobní
a zdravotní problémy vás všech,
ale tak i spoustu omezení, restrikcí
BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST,
státu a státních orgánů a v neposlední
SPOL. S R.O.
řadě s obrovskými problémy v pracovní činnosti a plnění našich firemních závazků a zakázek k jednotlivým
Diplom pro BDS. | Foto: Archiv BDS
našim zákazníkům a partnerům. Ještě
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před rokem si kdokoli z nás nemyslel, že takové situace mohou nastat a že se s nimi
budeme vypořádávat po celý rok. Věřím, že už je to nejhorší za námi, a ač někteří
predikují třetí vlnu coronaviru, přeji si, abychom na ni byli všichni řádně a dobře připraveni. Z naší strany pro to uděláme maximum.
Dotýká se to nejen našeho zdraví (o tom sám osobně vím hodně a nebylo a vlastně i teď
to není úplně jednoduché), ale také ekonomické situace jednotlivých firem a samozřejmě
i naší. Musím říci, že po ekonomických krizích v letech 2008 a 2009, jsme se snažili být na
něco podobného připraveni, a i přesto to nebylo vůbec jednoduché, ale zvládáme to a určitě
i zvládneme. I přes všechny tyto výše zmiňované obtíže můžeme letošní rok v dopravních
i nedopravních činnostech hodnotit velmi dobře, za což bych svým zaměstnancům a kolegům
z celého srdce rád poděkoval. Nebylo to vůbec lehké a my jsme to společnými silami zvládli!
I nadále se musíme ve všech našich činnostech velmi snažit a nepolevovat. Investovat do
nových technologií, dopravních prostředků. I v letošním roce se jednalo o nemalé investice
v řádu desítek milionů korun především do vozového parku.
Stále se snažíme získávat nové zákazníky, zúčastňujeme se spousty výběrových řízení.
Významného úspěchu jsme docílili i v oblasti prodeje náhradních dílů, kde jsme splnili
ambiciózní plánované cíle a stali se největším soukromým prodejcem značkových náhradních dílů MAN v celé republice.
I přes tyto problémy musíme v závěru tohoto roku konstatovat, že naše výsledky ale
i postavení na trhu hodnotíme velice kladně, zvyšujeme dosahovaný obrat firmy, daří se
nám získávat další a další zakázky a zákazníky, např. v oblasti spedice či prodeje originálních dílů MAN dosahujeme velmi dobrých, až výtečných výsledků. Jedny z nejlepších
výsledků za poslední období přinesla nákladní doprava. Za toto patří velký dík všem našim
zaměstnancům.

Z vyhlášení výsledků v r. 2019. | Foto: Archiv BDS
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Autobusy BDS jsou vidět nejenom na Vysočině, ale brázdí ve velkém množství i jižní
Moravu. Budete dále expandovat i do dalších částí republiky?
Pravidelnou autobusovou dopravu provozujeme ve dvou krajích, a to na Vysočině
a Jihomoravském kraji. Stále se snažíme získávat nové zakázky, v letošním roce jsme se
zúčastnili výběrového řízení v JMK, v současné době již máme vysoutěžené dvě skupiny
a v dalších čtyřech to vypadá velmi nadějně, takže bychom v příštích letech mohli ještě
posílit a stát se významným poskytovatelem veřejné autobusové dopravy v kraji. A to ještě
některé skupiny nejsou vůbec vyhodnoceny. I v Kraji Vysočina se připravuje velká soutěž,
které se taky zúčastníme a uděláme vše pro to, abychom uspěli a i zde posílili své pozice.
V současné době provozujeme cca 90 autobusů, v příštích letech by to mělo být o něco více.
V kamionové přepravě je firma zaměřena nejenom na mezinárodní, ale i na vnitrostátní přepravu. Na kterou z těchto dvou komodit se budete hlavně v budoucnu
soustředit?
Tak jak jsem již zmiňoval, po zkušenostech z minulých let 2008 a 2009 jsme naši činnost rozdělili na několik různých oboru podnikání tak, abychom eliminovali různé možné
problémy a výkyvy trhu. Tato cesta se nám nesmírně potvrdila v letošním nelehkém roce.
A to i v sektoru nákladní dopravy. Mimo klasické mezinárodní kamionové dopravy zajištujeme i vnitrostátní dopravu a i technologickou dopravu, a to hlavně v oblasti mléka a mlékárenských produktů a potravin. Jen pro vaši zajímavost, každý den svážíme cca 1 milion litrů
mléka, což je již velmi slušný objem. Samozřejmě poskytujeme i spediční a logistické služby.
Jaká máte osobní přání v roce 2021, a co byste chtěl čtenářům vzkázat?
Přeji všem svým zaměstnancům a všem čtenářům Zpravodaje a jejich rodinám příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 mnoho pevného zdraví, štěstí, rodinné
pohody a pracovních úspěchů v následujícím období.
***
V soutěži „100 nejlepších“ se v kategorii invence - nasazení - export – zisk umístila
také PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA, a.s. Položil jsem pár otázek generálnímu
řediteli Ing. Milanu Macholánovi:
PBS je už téměř stálicí v soutěži „100 nejlepších“. Letos jste zabodovali v kategorii
Invence - nasazení - export – zisk. Milane, jak vidíš tento úspěch ze svého pohledu a který
z aspektů této kategorie je pilířem vašeho úspěchu.
Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří umisťovat se na špici českého businessu. Ročně
investujeme desítky milionů do nových technologií a do vývoje nových výrobků včetně
inovace těch stávajících. Je to jediná možnost, jak uspět na vysoce konkurenčních trzích se
zaměřením především na letecký a energetický průmysl. Ale tím nejdůležitějším pilířem
našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci a za to jim patří můj velký dík!
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PBS letos loni oslavila 70 let od založení. Bohužel oslavy jako takové z důvodů kovidových omezení neproběhly. I tak je to úctyhodná doba se spoustou výrobků,
které proslavily nejenom tento podnik, ale v zahraničí i Českou republiku. Můžeš
čtenářům alespoň část jmenovat?
Naší dlouhodobě nejúspěšnější produktovou řadou jsou pomocné energetické jednotky
určené pro startování a dodávku elektrické energie různých typů letounů a vrtulníků. Před
50 lety jsme zahájili spolupráci s firmou Aero Vodochody na legendárním letounu L-39
Albatros, pro který jsme vyvinuli nejen startovací systém, ale také klimatizaci a další zařízení. V novodobé historii PBS bych vyzdvihl zejména vývoj a výrobu proudových motorů,
kterých se od roku 2004 prodalo již více než 1400. Celkově jsme však již dodali přes
14.000 turbínových zařízení do více než 40 zemí světa.
Rok 2020 byl pro všechny lidi na celém světě poněkud specifický. Virus utlumil průmyslovou výrobu ve spoustě podniků. Jak tomu bylo na PBS a projevila se pandemie
na činnosti a hospodářských výsledcích vaší společnosti v uvedeném roce?
Pro PBS to byl v mnoha ohledech velmi specifický rok. Pamatuji si na zvláštní pocit,
kdy jsme měli v březnu první poradu managementu PBS v rouškách. Dnes už je to zcela
běžná věc. A jak jsme se jako jednotlivci adaptovali na roušky, tak jsme se postupně adaptovali na tuto situaci i jako společnost. Jsem však velmi smutný z toho, že i naši zaměstnanci zaplatili za tuto situaci s koronavirem cenu nejvyšší. Vedení společnosti se proto
rozhodlo podpořit jejich rodiny finančním darem.
Co se týká hospodářských výsledků v letošním roce, tak největší vliv měla tato
situace na produkci slévárny, kde je propad v tržbách významný. Tento výpadek však
kompenzují velmi dobré výsledky letecké divize a galvanovny. Přes všechny komplikace se tak jedná o hospodářsky úspěšný rok, a v některých produktových segmentech
dokonce rok rekordní.
Jaké jsou strategické plány v nastávajícím období, hledáte nové trhy a připravujete
nějaké nové výrobky či technologie?
Stále větší důraz klademe na diverzifikaci trhů a rozšiřování výrobkového portfolia,
abychom snížili riziko při případném výpadku některého produktového segmentu na
stávajících klíčových trzích. V tomto roce jsme proto např. založili společnost PBS
India. Indický trh má z našeho pohledu rostoucí potenciál, který se, jak věříme, podaří našim indickým kolegům přetavit v brzké budoucnosti v konkrétní kontrakty jak
v leteckém, tak ve slévárenském průmyslu. Rádi bychom také posílili naší pozici
v Evropě. Na základě poptávky významných evropských leteckých výrobců jsme mj.
zahájili projekt vývoje zcela nového proudového motoru s podstatně navýšeným výkonem oproti stávající motorové produkci.
Mezi nové technologie s velkým budoucím potenciálem řadíme také naši kryogenní
produkci. Aktuálně např. jednáme se zástupci firmy Airbus o spolupráci k použití zařízení PBS pro zkapalňování vodíku jako pohonu pro dopravní letouny nové generace.
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PBS není jen úspěšným podnikem. Je to vedle Města Velké Bíteše generální sponzor
fotbalového klubu. A tým mužů po podzimní části přezimuje na prvním místě tabulky
Moravsko-slezské divize skupiny D. Co na tento úspěch říkáš jako bývalý a úspěšný
bítešský fotbalista?
Jedním z cílů sponzoringu fotbalového týmu je samozřejmě zviditelnění značky PBS
i z hlediska hledání nových zaměstnanců. Za mě je to také určitá forma společenské odpovědnosti a podpory regionu jako takového. Jinak moje fotbalové srdce poskočilo radostí,
když jsem zaznamenal výsledkovou tabulku podzimní části. Je to takový první vánoční
dárek a přeji fotbalistům, ať se jim i druhá polovina sezony vydaří.
Vedle fotbalového týmu sponzorujeme také spoustu charitativních aktivit a neziskových
organizací. Tato podpora není tak viditelná, o to více je ale potřebná. Každoročně na sponzoring a neziskové aktivity vynakládáme cca 1 milion Kč.
Jaká máš osobní přání v roce 2021 a co bys chtěl čtenářům Zpravodaje vzkázat?
V tomto složitém období si většina z nás uvědomila, že nejdůležitější je zdraví. Proto
přeji všem hlavně pevné, všem virům odolné zdraví, ponaučení z uplynulého roku,
klid a pohodu v rodinném životě, úspěchy v profesním životě a požehnaný nový rok 2021.
Moc děkuji za odpovědi, ještě jednou k úspěchu gratuluji a jménem svým a pracovníků
ICKK přejeme Vám i vašim zaměstnancům hodně zdraví, štěstí a pracovní pohody po celý
rok 2021.
Josef Jelínek

ODEŠEL ZAKLADATEL PARTNERSTVÍ
V pátek 11. prosince večer mě zastihla smutná zpráva o úmrtí Petera Vozára, bývalého
primátora východoslovenského města Hanušovce nad Topľou, oficiálního partnerského
města Velké Bíteše. Volala zarmoucená manželka.
Peter VOZÁR (†1948) byl vzácný člověk, stál u zrodu našich partnerských vztahů
a vznikající přáteství s naším městem nadšeně podporoval. To prokázalo svoji životnost
a v neformální podobě trvá dodnes.
Po sametové revoluci v roce 1989 se při hledání svých nových partnerů obracela většina měst na západ a již existující a osvědčené družební vztahy mezi českými a slovenskými městy byly opomíjeny a mnohdy i znevažovány. A v této zjitřené situaci, zejména po
rozdělení Československa v roce 1993, to poznamenalo také dlouholeté přátelství okresů
Žďáru nad Sázavou a Vranova nad Topľou.
K obratu došlo až v roce 2001, kdy někteří žďárští radní navštívili bývalý slovenský družební okres a setkali se s upřímným zájmem obnovit bývalá partnerství i navázat přátelství
nová. Kamarád Ing. Jaroslav Miklík, žďárský radní a účastník této návštěvy věděl, že i my
chceme jít touto „slovenskou“ cestou a vzhledem k naší velikosti nám doporučil město
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Hanušovce nad Topľou,
které se nachází ve středu východního Slovenska, v malebné kotlině
řeky Topľé, pod severovýchodním úpatím Slánských vrchů, které se
svými vrcholy Oblík (932m n.m.) a Čierna hora (1073m n.m.) vypínají
jako hradby vysoko nad městem.
Následoval telefonický rozhovor s primátorem Peterem Vozárem, ve kterém jsem
ihned poznal zpřízněného člověka, který byl tímto nápadem přímo nadšen. Po téměř půlročním vzájemném telefonickém oťukávání byl dohodnutý termín naší první návštěvy na
Slovensku. Uskutečnila se po hodech, ve dnech 13. až 15. září roku 2002, za účasti starosty
Mgr. Miroslava Báni, místostarosty Ing. Aloise Koukoly, CSc., tajemníka Ing. Josefa
Šilhána a jednatele TS Ing. Pavla Gaizury.

Hanušovce 2005 - zleva: autor, pí. Vozárová, M. Janštová a P. Vozár. | Foto: Archiv autora
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(V této smutné chvíli není vhodné zmíňovat podrobnosti, ale přesto:)
Tradiční slovanské přivítání chlebem a solí (podle Petera – borovičkou a vínem),
nádherná cigánská kapela, která se právě vrátila z turné po USA, prohlídka místního
muzea, návštěva kulturního domu s bohatým folklorním programem, výlet k přehradě
„Domaša“ a prohlídka agroturistického centra spojená s projížďkou po kotárech vozem
taženým koňmi, v nás zanechaly hluboké dojmy. Mnoho času bylo věnováno také pracovním jednáním jak v Hanušovcích, tak v okresním městě Vranov nad Topľou. Slavnostním
zápisem do připravené, vkusně a bohatě zdobené kroniky byla naše návštěva ukončena
a slovenští přátelé byli pozváni k nám. Nepřízeň osudu však neumožnila Peterovi Vozárovi
naše město navštívit!

Od té doby se v Hanušovcích
vystřídalo pět primátorů,
ale na počátku byl jen jeden – Peter VOZÁR.
Díky Peter, nezapomeneme!

Peter Vozár s manželkou. | Foto: Archiv autora

O úspěšném pokračování těchto partnerských vztahů by mohlo vyprávět mnoho Bítešáků, včetně jejich aktivního účastníka, vedoucího houslové muziky Bítešanu a současného starosty města Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka, který využívá také tuto možnost,
aby prostřednictvím Zpravodaje vyjádřil upřímnou soustrast představitelů města Velké Bíteše rodině Vozárových i městu Hanušovcům.
Alois Koukola

BÍTEŠSKÁ RODAČKA BOŽENA MICKOVÁ ROZENÁ JEŘÁBKOVÁ
(*31. 10. 1936 Velká Bíteš – †18. 11. 2020 Praha)

Dne 18. listopadu 2020 skončila Boženě Mickové v jejích 84 letech životní pouť.
Rodinní přátelé na ni vzpomínají jako na statečného, vytrvalého a houževnatého člověka. Například Stanislava Kosová ji v kondolenci charakterizovala následovně:
„Boženka, bojovnice celou duší, kterou člověk mohl jen obdivovat za nezdolnou sílu
a energii, co dokázala vydupat za situace, kdy by to jiný vzdával. I díky jí jsem si uvědomovala, že hranice toho, co mohu, jsou mnohem dál, než si myslím.“ Svou vnitřní
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sílu Boženka zajisté čerpala, jak sama vzpomněla v e-mailu před dvěma lety, také z toho,
že „...mám pěkné vzpomínky na svoje šťastné
dětství [ve Velké Bíteši], svěřené do výchovy
vzácné, milující a milované babičky Magdaleny, laskavého tatínka a přísné, krásné
a pracovité maminky, která rozvíjela můj kulturní a sportovní život, navíc v zimě se mnou
a [bratrem] Jiřím lyžovala. Skvělí byli i maminčini rodiče [Josef a Ludmila Jelínkovi
v Lesním Hlubokém].“ To také vedlo k tomu,
že se v padesátých letech odmítla zříct svých
rodičů kvůli původu, s odůvodněním: „to je to
nejmilejší, co mám“.
Boženka se narodila 31. října 1936 ve
Velké Bíteši na náměstí v domě čp. 10 jako
první z pěti dětí řezníka a uzenáře Cyrila
a Antonie Jeřábkových. Postupně jí přibyli
sourozenci Jiří, Ludmila, Jaromír a Marie.
Sedmnáctiletá Boženka jako stárka na bítešských
hodech 5. září 1954. | Foto: Archiv rodiny.
Po ukončení Základní školy ve Velké Bíteši
odešla studovat do Brna dvouletou hospodářskou školu. Odtud dostala umístěnku
do Prahy na ministerstvo zahraničního obchodu. V Praze se také roku 1955 seznámila
při tanci ve známé kavárně Vltava při swingových melodiích orchestru Karla Krautgartnera a zpěvačky Vlasty Průchové, při
výměně tanečních partnerů se sestrou Ludmilou, s Františkem Mickou (1926–1999),
za kterého se následujícího roku vdala.
Ten jako odborník v slabo-proudu pracoval
po celých 40 let v elektronickém oddělení
Fyzikálního ústavu Československé akademie věd (ČSAV). Bylo to šťastné manželství,
Božena Micková ještě nedávno. | Foto: Archiv rodiny
ze kterého vzešel syn Antonín (1957–2003).
Náhoda tomu chtěla, že se v roce 1960 Boženčina mladší sestra Ludmila seznámila se
svým budoucím manželem Stanislavem Polákem, elektronikem, kamarádem a kolegou
Františka Micky.
Následkem perzekucí rodiny Jeřábkových pro „buržoazní“ (živnostenský) původ
musela Boženka ministerstvo opustit a byla předurčena na práci uklízečky. V roce
1962 se jí ale podařilo nastoupit do Ústavu organické chemie a biochemie (UOCHB)
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ČSAV, kde pracovala jako sekretářka ředitele ústavu, tehdy profesora Františka Šorma
a jeho následovníků. Profesoru Vlastimilu Heroutovi vedla v letech 1973–1975 jeho
agendu předsedy Národního komitétu čisté a užité chemie a člena Bureau of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v době, kdy byl generálním
sekretářem Sir Harold Thompson. Ústav organické chemie a biochemie opustila po
17 letech, načež v roce 1979 přešla na Úřad presidia ČSAV, aby opět jako osobní
asistentka pracovala v sekretariátu předsedy akademie. Z této doby vynikalo její vedení sekretariátu na presidiu za předsedy profesora Josefa Římana, zakladatele Ústavu
molekulární genetiky a objevitele povahy zvláštních molekul DNA ve virionech retrovirů. To bylo v období od 12. prosince 1985 do 21. prosince 1989. Následně až do
31. prosince 1992 byla osobní asistentkou místopředsedy ČSAV akademika Miroslava
Katětova, předního československého matematika a badatele v topologii. V ČSAV
pracovala celkem 30 let, přičemž znalost angličtiny a ruštiny byla samozřejmostí.
Na tato léta vzpomínala jako na „krásná a náročná“. Ani v nastalém důchodu nezahálela, své místo si našla v bankovnictví. Nejprve působila v obchodním oddělení PIAS,
a.s. a poté jako osobní asistentka pojistného matematika Nigela Burtona, jednoho ze tří
jednatelů investiční společnosti IKS KB, a.s.
Velký obrat v jejím životě nastal 3. srpna 2003, v jejích 66 letech, kdy došlo k tragické autonehodě na silnici č. 3 u Benešova. Zahynul jediný syn Antonín a Boženka
zůstala na invalidním vozíku. V té době byla 4 roky vdova. Havárku ale přežil v dětské
sedačce tehdy čtyřletý vnuk Michal. Boženka prodělala několik operací ve FN Motol,
ale poškození bylo značné. Následující roky proběhly v rámci rehabilitací v Kladrubech a v Praze Chvalech, kdy se její kondice pomalu navracela, ale život na invalidním
vozíku byl nezvratný. Po tomto období se jí koncem roku 2005 podařilo zabydlet se
v bezbariérovém bytě na pražském Chodově. Zde strávila následující roky s jedním
zvláště krizovým obdobím, trvajícím 4 měsíce. V červenci 2017 jí totiž vypověděl
asistenční služby Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. Na poslední chvíli se naštěstí díky
laskavosti a domluvě s Arcidiecézní charitou podařilo získat náhradní bydlení v jejich
Centru pro postižené Fatima v Praze Třeboradicích. Začátkem prosince po návratu
domů na Chodov se podařilo využívat služeb společnosti Hewer a jejích asistentů.
Později společnost Prosaz doplnila asistenci ke spokojenosti a stabilitě. Bez jejich
pomoci a nasazení by život Boženky nebyl schůdný. V této jinak komplikované situaci
tělesně postiženého se nevzdávala po celých 17 let, až během tří dnů hospitalizace
v Thomayerově nemocnici v Praze Krči podlehla oboustrannému zápalu plic kombinovanému s covidem.
Ve Velké Bíteši Boženka prožila šťastné dětství a dospívání navzdory nelehké době
druhé světové války, poválečné obnovy a komunistické represe. Účastnila se tu akcí
kulturních a v Sokole i sportovních. Po celý život před osudnou havárkou se do rodného domu vracela na návštěvy rodiny a rodinné oslavy. Při služebních cestách, které
vedly přes Velkou Bíteš, se tu rovněž zastavovala a brávala s sebou hosty z managementu ústavů a presidia ČSAV.
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Zůstává nám již jen vzpomínka na podporu a pomoc, které jí poskytovala naše širší rodina,
zejména pražští synovci Ivo a Jan Polákovi a bítešská sestra Marie. V naší mysli zůstává
obraz organizátorsky schopné tety s velkou životní energií, která v posledních letech ohromovala tím, jak dovedla ovládat počítač. Díky tomu dokázala zařídit mnohé potřebné věci
s drobnými posuny k lepšímu, což občas oceňovaly i některé organizace paraplegiků.
Prvního prosincového dne jsme se s Boženkou rozloučili s ohledem na dobu covidovou
v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel a asistentů v kostele sv. Františka z Assisi na
pražském Chodově. Ostatní se mohli zúčastnit alespoň tichou vzpomínkou z domova.
Ivo Polák a Jan Zduba (synovci)

ROZPOZNÁNÍ ČASŮ
Máme tu nový rok, co nám přinese? Ten minulý nějak moc rychle utekl. Byl to rok plný
změn, museli jsme si zvyknout na nošení roušek, dezinfikování rukou, čekání ve frontách,
práci a školu z domova a zvládnout záplavu informací o postupu nákazy a neustále se měnící vládní nařízení. Čas nezastavíme, stále plyne, někomu se zdá, že moc rychle, někomu
naopak velmi pomalu. Kde se vzal čas?
Genesis 1. kapitola, verš 14: I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.
Věřím, že Bůh stvořil svět a nastavil pravidla, jak má fungovat, včetně plynutí času.
Je důležité čas nám vyměřený co nejlépe využít. Král Šalamoun věděl, že je užitečné rozpoznat, co které časové období přináší: Kazatel, 3. kapitola, verše 1-8:
Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat,
čas sázet a čas vytrhávat, co bylo zasazeno; čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas
stavět; čas plakat a čas se smát, čas naříkat a čas poskakovat; čas házet kameny a čas
kameny shromažďovat, čas objímat a čas vzdálit se od objímání; čas hledat a čas ztrácet,
čas uchovávat a čas odvrhovat; čas trhat a čas šít, čas být zticha a čas mluvit; čas milovat
a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.
Nikdo z nás neví, co se bude dít dál, jen Bůh, pro Něj čas neplatí. Je stejně v budoucnosti, jako v minulosti. Pokud s důvěrou složíme svou budoucnost do Jeho rukou, požehná
nám, abychom v následujícím roce moudře nakládali s časem a správně vyhodnotili situace, které budou přicházet.
Přijďte si popovídat o tom, jak Bůh vede ty, kteří důvěřují Jeho principům a snaží se žít
podle nich. Ráda bych vás tímto pozvala na naše setkání, která se konají každou druhou
a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17. hodin v prostorách na Masarykově
náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje pevné zdraví
a požehnaný celý nový rok Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 66/2020 KONANÉ DNE 9. LISTOPADU 2020
2/66/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 65/2020 ze dne 19. 10. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 9. 11. 2020
3/66/20/RM – schvaluje odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2020 dle žádosti
Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6887/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2020
4/66/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 02103800 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci stavby „Speciální
škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“, kterým se prodlužuje termín odevzdání dokumentace o 1 měsíc, tj. do 30. 11. 2020 a navyšuje se procento penále za prodlení z 0,05% na 0,1 % z celkové ceny za dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 16. 11. 2020
5/66/20/RM – rozhoduje úplatně převést cisternovou požární stříkačku na podvozku TATRA T2 148
P, výrobce TATRA Kopřivnice, bez platné STK, typ motoru T2-928-1E, barva červeno-bílá za kupní
cenu 65.101,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
6/66/20/RM – rozhoduje uzavřít s OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská
859/16, 602 00 Brno dohodu o finančním příspěvku na rekonstrukci stávající jednotné kanalizace
a vodovodu a dále novostavby dešťové kanalizace a vodovodu na pozemcích p.č. 4607, p.č. 4606/1,
p.č. 751, p.č. 4606/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve výši 976.477,- Kč se splatností příspěvku do 20-ti
dnů ode dne uzavření dohody.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2020
7/66/20/RM – rozhoduje pokácet 1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 1893/1 v k.ú. Velká Bíteš,
rozhoduje pokácet 2 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 847/1 v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje
pokácet 2 ks olše na pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2020
8/66/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 13/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2020
9/66/20/RM – rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2020, uzavřené
mezi městem a společností Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO: 27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš, jehož předmětem bude
prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2020
10/66/20/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na ulici Družstevní 584,
Velká Bíteš ke dni 30. 11. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
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11/66/20/RM – rozhoduje udělit souhlas První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279,
595 01 Velká Bíteš, IČ: 00176109 k podnájmu bytu, nacházejícím se v domě na adrese U Stadionu
277, 595 01 Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 30. 9. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 11. 2020
12/66/20/RM – bere na vědomí zápis z 11. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 11/2020 –
COVID 19 a zápis z 12. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 12/2020 – COVID 19.
13/66/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 000 Praha smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2204/2, p.č. 2211/1, p.č. 3005/19, p.č. 3005/20 v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu
překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Chodník a lávka v ul. Jihlavská ve Velké
Bíteši“ za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
14/66/20/RM –rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 12. 2020 do 31. 10. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc mínus 20% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
15/66/20/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelového daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/7339/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2020
16/66/20/RM – rozhoduje zrušit vyhrazené parkovací místo pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) před domem čp. 368 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši a odstranit dopravní značení na náklady města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 12. 2020
17/66/20/RM – rozhoduje souhlasit s přerušením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš dne 12. 11.
2020 z důvodu přerušení dodávky vody dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7357/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 12. 11. 2020
18/66/20/RM –schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
• řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2020
19/66/20/RM – souhlasí s návrhem Kraje Vysočina ve věci dopravní obslužnosti obce, ve kterém
Kraj Vysočina přebírá pod svoji objednávku od 1. 1. 2021 spoj linky 760421/6 a nepřebírá spoje linek
760420/8,9,12 a 760422/3.
Rada města dále rozhoduje neuzavírat Smlouvu o veřejných službách se společností ICOM Jihlava
na rok 2021.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2020
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 67/2020 KONANÉ DNE 13. LISTOPADU 2020
2/67/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2020 ze dne 9. 11. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 13. 11. 2020
3/67/20/RM – rozhoduje vyloučit účastníka EKOS, výrobní družstvo, Zašpitál 408, 588 32 Brtnice,
IČ: 181 98 511 z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zkapacitnění objektu MŠ Velká
Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ z důvodu nedoložení požadované kvalifikace.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 20. 11. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 68/2020 KONANÉ DNE 23. LISTOPADU 2020
2/68/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 67/2020 ze dne 13. 11. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 23. 11. 2020
3/68/20/RM – bere na vědomí účetní závěrky k 30. 9. 2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš.
4/68/20/RM – bere na vědomí zápis z 13. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 13/2020 –
COVID 19 a zápis z 14. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 14/2020 – COVID 19.
5/68/20/RM – rozhoduje neuskutečnit ve Velké Bíteši plesovou sezónu v měsících leden a únor 2021.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 12. 2020
6/68/20/RM – rozhoduje poskytnout dar žadateli Babybox pro odložené děti - Statim, z. s. z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j.
MÚVB/7028/20 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 12. 2020
7/68/20/RM – rozhoduje neposkytnout Oblastní Charitě Rajhrad příspěvek z rozpočtu města Velká
Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/7154/20.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 12. 2020
8/68/20/RM – rozhoduje souhlasit s přerušením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, dle žádosti
ředitelky školy č.j. MÚVB/7491/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2020
9/68/20/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech
23. 12. 2020 - 1. 1. 2021.
odpovědnost: knihovnice termín: 23. 12. 2020
10/68/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2022 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
11/68/20/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, na ulici U Stadionu 548, Velká
Bíteš ke dni 30. 11. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
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12/68/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 14/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2020
13/68/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ: 60705981 dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu „Velká Bíteš
– Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“, které se týká výstavby vozovky, chodníků
a parkovacích stání v nové části města Velká Bíteš navazující na ulici U Stadionu a novou obchodní
zónu. Termíny pro odevzdání se mění následovně:
1. DÚSP
do 31. 12. 2020
2. ZD + RDS
do 28. 2. 2021
3. SP, IČ
do 28. 2. 2021
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 11. 2020
14/68/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 4606/1 orná půda o výměře
735 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 588.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
15/68/20/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 9/66/20/RM ze dne 9. 11. 2020.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2020,
uzavřené mezi městem a společností Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO:27721043,
na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš, jehož předmětem bude:
- prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31. 12. 2020,
- doplnění platebních a fakturačních podmínek o dílčí fakturaci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
16/68/20/RM – rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. příspěvek z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku
zapsané pod č. j. MÚVB/7577/20.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 12. 2020
17/68/20/RM – souhlasí s návrhem Kraje Vysočina ve věci dopravní obslužnosti obce, ve kterém
Kraj Vysočina přebírá pod svoji objednávku od 1. 1. 2021 spoje linky 840123.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2020
18/68/20/RM – bere na vědomí předložený Plán sečení travnatých ploch na území města Velká Bíteš.
19/68/20/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu
hasičského vozidla MAN TGM 18.30 4 x 4 BB za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za
2.680.000 Kč byla doručena jedna nabídka kupní ceny
b) otevřela a projednala doručenou nabídku obce Bory, IČ: 00294055, 594 61 Bory
c) rozhoduje úplatně převést hasičské vozidlo MAN TGM 18.30 4 x 4 BB za kupní cenu ve výši
2.680.000 Kč do vlastnictví obce Bory, IČ: 00294055, 594 61 Bory.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 11. 2020
20/68/20/RM – a) rozhoduje revokovat usnesení číslo 23/20/19/RM ze dne 6. 5. 2019 bez náhrady,
b) bere na vědomí předložené informace o stavu uskutečněných projekčních prací a inženýrské činnosti v rámci vyhotovení projektové dokumentace (stupeň: DUR+DPS) na zázemí tenisových kurtů
na pozemcích parc. č. 198/3 a 198/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš,
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c) rozhoduje vypracovat projektovou dokumentaci přeložky kanalizačního řadu a samostatné vodovodní přípojky pro sportovní areál s tenisovými kurty na pozemcích parc. č. 198/3 a 198/4 v obci
a k.ú. Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový k zajištění této dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2021
21/68/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č 4624, 4625, 4622,
4623 a části pozemku p.č. 2293/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem
č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 m2 a p.č. 2293/7 trvalý travní
porost o výměře 679 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.860,- Kč/m2
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30. 6. 2021
- složením kauce ve výši 400.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny
- za účelem výstavby rodinných domů, příp. řadových rodinných domů.
Město Velká Bíteš bude iniciovat změnu územně plánovací dokumentace města z důvodu dosažení
výše uvedeného účelu výstavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 11. 2020
22/68/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624,
4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených
p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.573,- Kč/m2, se splatností kupní ceny po kolaudaci
stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním
nabídky kupní ceny
- se závazkem kupujícího:
•	akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou
odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu
„Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Součástí záměru je výstavba parkoviště o 14 ks parkovacích stáních a zpevněné plochy pro potřeby
objektu sociálních služeb na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, vše v rozsahu dle
projektové dokumentace zpracované INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup, IČ: 29377340,
která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16. 7. 2020 odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení
územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na
části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude jeho příslušná část poskytnuta kupujícímu
bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve
vlastnictví města.
•	podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do
31. 3. 2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy
s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro
seniory a DZR Velká Bíteš“.
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•	úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč,
a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
• zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30. 8. 2022.
•	zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního
povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty
uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc
zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní
moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených
smluvních pokut smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím
z uzavřené kupní smlouvy.
•	provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let
k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
•	převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného
objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu.
•	přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
•	úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká
Bíteš“.
Nedílnou součástí nabídky budou tyto doklady:
-	písemný záměr využití objektu na výše uvedených pozemcích a jeho soulad se záměry města
a s projektovou dokumentací, vypracovanou společností INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup,
IČ: 29377340
-	kvalifikační předpoklady kupujícího pro výstavbu a provoz domova pro seniory a/nebo domova
se zvláštním režimem prokázané doložením provozování zařízení domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem, registrovaným a provozovaným v souladu se zákonem o sociálních
službách č. 108/2006 Sb., obdobného rozsahu jako „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
kupujícím a současně vybudováním sociálního zařízení obdobného rozsahu, jako „Domov pro
seniory a DZR Velká Bíteš“ kupujícím.
Město Velká Bíteš se zavazuje vyslovit případný souhlas s postoupením kapacity míst zařazených do
krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro město Velká Bíteš ve prospěch kupujícího.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 11. 2020
23/68/20/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje výroční zprávu 2019, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 a návrh na
rozdělení zisku za rok 2019 v předloženém znění.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
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24/68/20/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 11. 2020
25/68/20/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020 řediteli Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 11. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 69/2020 KONANÉ DNE 30. LISTOPADU 2020
2/69/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 68/2020 ze dne 23. 11. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 30. 11. 2020
3/69/20/RM – doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 60 mil.
Kč se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06% p. a. s Komerční bankou,
a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhodnout uzavřít Smlouvu o úvěru dle
podmínek stanovených touto smlouvou.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2020
4/69/20/RM – doporučuje ZM snížit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 na mzdové a ostatní
osobní výdaje pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci o 130.000,- Kč s tím, že tyto
prostředky budou využity na ostatní provozní náklady ZŠ.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2020
5/69/20/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27. 6. 2001 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s.,
IČ: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 jako nájemcem části nemovitosti v budově č.p. 239, která je součástí pozemku p.č. 759 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve znění jejích
dodatků č. 1 ze dne 16.04.2009 a č. 2 ze dne 2. 2. 2012 spočívající v navýšení stávajícího nájemného na
120.000,- Kč bez DPH/rok včetně zavedení automatické valorizace a prodloužení doby nájmu o 2 roky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
6/69/20/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2022/1 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
7/69/20/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury a realizaci projektu: „Velká Bíteš – prodloužení vodovodního řadu Pod Babincem II“
s vlastníky pozemků p. č. 2539/101 a 2538/27 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 18. 12. 2020
8/69/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14,
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
9/69/20/RM – doporučuje ZM schválit v rozpočtu na rok 2020 převod prostředků na provoz
Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace na investiční příspěvek pro
tuto školu na pořízení interaktivní tabule ve výši 75.098,74 Kč. Rada města Velká Bíteš schvaluje
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převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákladů na pořízení interaktivní tabule
ve výši 20.000,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2020
10/69/20/RM – rozhoduje pokácet 1ks borovice na pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Velká Bíteš
ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 12. 2020
11/69/20/RM – rozhoduje souhlasit s přerušením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020,
dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/7874/20.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 12. 2020
12/69/20/RM – rozhoduje
a) revokovat část usnesení č. 3/94/17/RM ze dne 4. 12. 2017 týkající stanovení sazeb nájemného
za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš s účinností k 1. 1. 2021 bez náhrady
a
b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru č. 102 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
a IČ: 723 11 789 jako nájemcem k 31. 1. 2021
a
c) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku
p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou za účelem provozování alespoň
50 % podlahové plochy prodejny se sortimentem květin a zahrádkářských potřeb za nájemné ve výši:
- prodejna včetně zázemí o výměře 95,3 m2 za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok,
- sklad-dvůr o výměře 9,12 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
13/69/20/RM –rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 85,
která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, o výměře prodejny včetně zázemí 40,5 m2
od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou za účelem pultového prodeje potravinářských výrobků za nájemné
ve výši 2.000,- Kč/m2/rok. Prodej doplňkového sortimentu, příp. alkoholických nápojů (max. 20 %
celkového sortimentu) je možný pouze na základě předchozího souhlasu pronajímatele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
14/69/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 15/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2020
15/69/20/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření
města č. 16/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2020
16/69/20/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti JanSport projekt, s.r.o., Dědina 447,
583 54 Otnice, IČ: 060 27 504 na zpracování studie a projektové dokumentace pro společné povolení
včetně inženýrské činnosti na stavbu „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“ za cenu
943.800,- Kč včetně DPH a současně rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na projekčně inženýrské práce.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 12. 2020
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17/69/20/RM – bere na vědomí informaci o stavu projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš
– Masarykovo náměstí 86“ a doporučuje ZM odsouhlasit realizaci projektu „Zkapacitnění objektu
MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 14. 12. 2020
18/69/20/RM – doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2021 včetně závazných ukazatelů
v předloženém znění a střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 a 2023 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2020
20/69/20/RM – rozhoduje podat žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací na stavbu „Velká Bíteš
– novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 12. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 70/2020 KONANÉ DNE 7. PROSINCE 2020
2/70/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 69/2020 ze dne 30. 11. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 7. 12. 2020
3/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/2 v budově č.p.
276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům,
který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6090/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č.
796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6090/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
4/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/202 v budově
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5840/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/68610 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.195.970,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
5/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/203 v budově
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5580/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5580/68610 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.211.780,- Kč se splatností kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
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6/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/205 v budově
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5690/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5690/68610 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240.990,- Kč se splatností kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy do vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
7/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/1 v budově
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5910/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5910/68770 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.205.900,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
8/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/2 v budově
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5730/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5730/68770 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.201.870,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
9/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/3 v budově
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5430/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5430/68770 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.189.260,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
10/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/4 v budově
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5470/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5470/68770 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.200.660,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
11/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/6 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277,
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bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6320/68770 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6320/68770 vše
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.277.730,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
12/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203
v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu
č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id.
5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
1.235.370,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady
související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
13/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/204
v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech
domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5310/68770
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295
m 2 ve výši id. 5310/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 1.186.110,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
14/70/20/RM – rozhoduje uzavřít se společností ICOM transport a.s. Dohodu o ukončení Smlouvy
o veřejných službách č. 90/2020 ke dni 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2020
15/70/20/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 01.01.2021 za nájemné 70 Kč/ m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
16/70/20/RM – rozhoduje neposkytnout spolku TAJV, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/7831/20 z důvodu,
že město Velká Bíteš má ve sportovní oblasti navázanou spolupráci s místními subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 12. 2020
17/70/20/RM – rozhoduje jmenovat komisi pro otevírání nabídek kupní ceny týkající se prodeje
částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 5363 m2 při splnění podmínek usnesení č. 22/68/20/RM ve složení:
starosta města
ředitel Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace
vedoucí sestra Domova pro seniory
účetní Domova pro seniory
předsedkyně finančního výboru
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vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš
vedoucí odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
18/70/20/RM – rozhoduje neměnit obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů obecně závaznou vyhlášku města a konstatuje, že placení uvedeného místního
poplatku v roce 2021 je v souladu se schválenou změnou zákona o místních poplatcích.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2020
19/70/20/RM – rozhoduje uzavřít s IČO: 71918469, ke dni 31.12.2020 dohodu o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 01.08.2006 na pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 548 na pozemku
p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
20/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/201 v budově
č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6370/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6370/68770 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
21/70/20/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/4 v budově
č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6020/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6020/68610 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.237.440,- Kč se splatností kupní ceny
před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví. Náklady související se vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 12. 2020
22/70/20/RM – rozhoduje
1. podat žádost o dotaci z programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akustických opatření v tělocvičně Základní školy
Velká Bíteš, Sadová 579 dle projektové dokumentace „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“.
2. přijmout předloženou cenovou nabídku IČ: 02008726, na vyhotovení žádosti o dotaci z programu
Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
včetně zajištění administrace projektu za cenu:
- 12.000,00 Kč za vyhotovení a podání kompletní žádosti o dotaci,
- 18.000,00 Kč za úspěšné schválení projektu a zajištění administrace projektu během realizace.
podat žádost o dotaci z programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli DT 117D8220B - Podpora
obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká
Bíteš, Sadová 579 dle projektové dokumentace „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2020
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Komerční sdělení / Inzerce

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím stavební pozemek. Prosím nabídněte. Tel. č. 725 572 737.

VZPOMÍNÁME
Dne 31. ledna 2021 uplyne šest let od úmrtí naší milované
maminky, paní Heleny Hlaváčkové. Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Stanislav a Helena – děti s rodinami

„Měl jsem rád život bláznivej,
Neměl jsem srdce z kamene…“
To jsou slova písničky, která přesně vystihují povahu našeho syna,
bratra, kamaráda Petra Doubka, který nás před 15 roky ve věku 31 let
náhle opustil. Miloval život, ale osud mu nedopřál ho prožít.
Prosíme ty, kteří Petra znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku.
Děkuje rodina Doubkova
Redakce Zpravodaje přeje svým čtenářům hodně štěstí,
spokojenosti a hlavně pevné zdraví v novém roce 2021.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk A.G., s.r.o, Uherský Brod.
Uzávěrka pro březen 2021: 15. února 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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