ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Květen – Červen 2021
„Stále spolu…“ – výstava v Mateřské škole U Stadionu, Velká Bíteš.

Foto: Archiv MŠ

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
firma Eurovia CS začala v dubnu pracovat na první části stavby
silničního obchvatu města. Severozápadní dvoukilometrový
úsek obchvatu (SZO), propojující státní komunikaci I/37 (směr
Žďár nad Sázavou) a krajskou komunikaci II/ 379 (směr Tišnov), bude realizován v letech 2021 a 2022. Po svém dokončení
umožní vyloučení průjezdu nákladní tranzitní dopravy ulicí Tišnovskou a ulicí Vlkovskou od průmyslové zóny do centra města,
přes aktuálně dopravně problematická místa - zejména v oblasti
mateřské školky U Stadionu a fotbalového stadionu na Vlkovské ulici a v křižovatce ulic Tišnovské, Vlkovské a Na Valech
v prostoru před budovami základní školy. SZO rovněž umožní řádné dopravní propojení komunikace I/37 a komunikace III/3791 (směr na Vlkov), které nahradí dlouhodobě provizorně
zpevněnou cestu mezi Chobůtkami a PBS. Přípravy SZO trvaly více jak deset let. Výdaje města
na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost SZO ve výši cca 3,2 mil. Kč a náklady na
výkupy pozemků ve výši cca 3 mil. Kč budou městu na základě smlouvy uhrazeny Krajem
Vysočina do konce roku 2022. Město se nyní zaměří na přípravu 400metrového úseku jihovýchodního obchvatu města mezi krajskou komunikací II/395 (na Rosice) a I/37 (ul. kpt. Jaroše)
a dále na tříkilometrový jihozápadní úsek, který řeší vymístění současného vedení státní silnice
I/37 přes město, od SZO po ul. Kpt. Jaroše, do nové trasy extravilánem města.
Rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitách U Stadionu a Nová čtvrť pokračují podle harmonogramu. Rovněž stavební práce na vodovodním přivaděči z Košíkova do průmyslové
zóny probíhají ve svižném tempu bez komplikací. Město podepsalo v dubnu smlouvu o společném postupu při veřejné soutěži na výběr zhotovitele pro rekonstrukci ulice Rajhradská
s Krajem Vysočina a SVK Žďársko. Akce by dle předběžných dohod všech spoluinvestorů
měla být zahájena ve druhé polovině letošního roku s tím, že do konce října bude provedena
část komunikace od křižovatky s ulicí Na Výsluní po konec zástavby města. Zbývající část
Rajhradské až po ulici Jihlavskou bude rekonstruována v příštím roce.
V pondělí 12. dubna se uskutečnilo zasedání zastupitelstva, které projednalo mimo jiné blok
finančních bodů, sestávající ze zprávy o hospodaření města za minulý rok, účetní závěrky,
rozpočtového opatření a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023. Dále prodej bytů U Stadionu 281 a 283 a záměr opětovného zadání nového územního plánu Velká
Bíteš, který bude pro město pořizovat nyní nově MÚ Velké Meziříčí. Jednání zastupitelstva,
které zase nepatřilo k těm kratším, bylo opět prostorem k diskusi mezi koalicí a opozicí.
Zejména projednávané prodeje dalších z řady nejstarších městských bytů v lokalitě U Stadionu
jejich stávajícím nájemníkům ukázaly přetrvávající rozdílný přístup jednotlivých povolebních
skupin v zastupitelstvu k otázce privatizace bytů z městského bytového fondu.
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Ke konci března byly dokončeny veškeré přípravné práce nutné pro zahájení realizace stavby „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“, které spočívaly
v dočasném přemístění třídy MŠ Masarykovo náměstí 86 do náhradních prostor v ZŠ na
ulici Sadová, přemístění provozoven prodejny ZVEREX a provozovny Opravy oděvů
a čistírny do dvora Masarykovo náměstí 85 za prodejnou květin a prodejny Drogerie do
prostor bývalého Informačního centra na Masarykově náměstí 5. Vlastní stavební práce
na rekonstrukci MŠ byly zahájeny v pondělí 2. 4. 2021. Jako první byla odstraněna
přízemní budova s 2 byty a garáže ve dvoře Masarykovo náměstí 85 a objekt Rybářského sklípku ve dvoře Masarykovo náměstí 86. Současně byly odstraněny a zasypány
prostory bývalé vinárny Atrium pod Rybářským sklípkem. Práce následně pokračovaly
odstraněním střechy a stropu nad patrem objektu a bouracími pracemi konstrukcí vlastní
budovy školky. Před zahájením stavebních prací byl v předstihu v polovině dubna zahájen archeologický průzkum, který bude probíhat po celou dobu výstavby tak, aby byla
zmapována další část historického vývoje města Velká Bíteš. Výstupem tohoto výzkumu
bude zpráva, která bude pojednávat o nalezených artefaktech, které budou dokladovat
historii v území, zastavěném stavbou školky. Vzhledem k nutnosti těsné spolupráce
města a orgánů památkové péče v souvislosti s probíhající stavbou jsme uskutečnili
v polovině dubna tříhodinové jednání se zástupci Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Městského úřadu Velké Meziříčí a Památkového ústavu Telč. Na jednání
jsme se snažili vysvětlit zúčastněným náš záměr revitalizace dvorních traktů měšťanských domů na Masarykově náměstí č. p. 85 – 88, tzv. projekt Bítešských dvorů a souvislosti dopadů stavby rekonstruované školky do území městské památkové zóny. Detailně jsme diskutovali o podobě, v jaké budou zachovány historické stodoly za č. p. 85.
Východní stodola pochází částečně z 18. století. Tato její historická část bude zachována,
zachovány budou i kamenné zdi, velká část konstrukcí obou stodol je v havarijním stavu,
bude je nutné rekonstruovat. U druhé stodoly počítáme s úpravou vnitřku a dalším využitím jako zastřešené venkovní herny pro děti.
Souhrny usnesení ze zasedání zastupitelstva města, ale i jednání rady města jsou veřejnosti
dostupná na webu města www.vbites.cz.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 1. května do 15. srpna 2021
„VELKÁ BÍTEŠ A OKOLÍ“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na e-mail program@bitessko.com,
uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v září v rámci Tradičních bítešských hodů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 3. do 14. května 2021
ZÁPIS – SBĚR ŽÁDOSTÍ K DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Bližší informace na www.skolkabites.cz
Organizuje: MŠ Masarykovo náměstí (Sadová) a MŠ Lánice
Od 3. května do 3. prosince 2021
LOVCI PEREL 2021 – SOUTĚŽ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
Podrobná pravidla hry a seznam knih perlorodek najdete na webových stránkách: kn.velkabites.cz
Organizuje: Městská knihovna
Úterý 18. května 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek 20. května 2020 v 15.00 hodin
TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 29. května 2021 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: Velká Bíteš – Hálův Mlýn – Veverská Bítýška –
Lažánky – Maršov – Braníškov – Křoví – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Od 1. června do 11. června 2021 otevřeno v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„VÍTEJ LÉTO“ – prodejní výstava
K zakoupení výrobky klientů Domova bez zámku, patchwork, malované sklo,
pletené košíky, tečkované obrazy, dřevěné hračky a mnoho dalších drobností.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 8. června 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 e-mail program@bitessko.com.
Klub kultury 1. patro, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Drahomírou Šmídovou

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

Květen – Červen 2021  | 5

Úterý 8. června 2021 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – OK PERCUSSION DUO – soubor bicích nástrojů
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota 12. června 2021
VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Akce se uskuteční dle celkové aktuální situace. Více informací: www.nomenrun.cz.
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý 15. června 2021 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Od 25. – 27. června 2021
BÍTEŠSKÁ POUŤ
Řezbářské sympozium, country festival + Mistrovství Moravy v pojídání bramboráků
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 26. června 2021 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu: Velká Bíteš – Tasov – Budišov – Pozdatín – rybníky
– Studenec – Ocmanice – Pucov – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME
Od 21. července do 24. července 2021 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Prostranství u kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš,
občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 6. října 2021 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek 5. listopadu 2021 v 15.00 hodin
MARTIN MAXA A MILAN PITKIN
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 11. ledna 2022 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2021
ČÁST OBCE
Velká Bíteš
Janovice
Velká Bíteš celkem (VB + Janovice)
Bezděkov

POČET OBYVATEL
3 405
864
4 269
68

Březka

111

Holubí Zhoř

159

Jáchymov

93

Jestřabí

39

Jindřichov

78

Košíkov

194

Ludvíkov

41

Pánov

16

Celkem

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

5 068

Květen – Červen 2021  | 7

DOSPĚLÍ
Velká Bíteš

DĚTI

CELKEM

3 391

878

4 269

Bezděkov

51

17

68

Březka

85

26

111

122

37

159

Jáchymov

80

13

93

Jestřabí

32

7

39

Jindřichov

60

18

78

Košíkov

148

46

194

Ludvíkov

35

6

41

Pánov

13

3

16

4 017

1 051

5 068

Holubí Zhoř

Celkem

Děti narozené v roce 2020
Celkem 64 dětí, z toho 32 chlapců a 32 děvčat:
* Velká Bíteš – 51 dětí (25 chlapečků, 26 holčiček)
* Březka
– 2 holčičky
* Bezděkov
– 4 chlapečci
* Holubí Zhoř – 2 děti (1 chlapeček, 1 holčička)
* Košíkov
– 4 děti (2 chlapečci, 2 holčičky)
Sňatky v roce 2020
Sňatky uzavřené před Matričním úřadem Velká Bíteš v roce 2020 – celkem 20,
v obřadní síni 9 sňatků, v kostele sv. Jana Křtitele 7 sňatků, ve Křoví 1 sňatek,
na jiném vhodném místě v KÚ Matričního obvodu Velká Bíteš 3 sňatky.
Z toho:
* oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 5
* alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 8
* oba snoubenci z jiného obvodu – 7
* sňatek s cizincem/cizinkou (z 20 sňatků uzavřených v obvodu Velká Bíteš) – 4
Úmrtí v roce 2020
V roce 2020 zemřelo celkem 77 občanů, z toho 44 mužů a 33 žen:
* Velká Bíteš – 67 občanů (37 mužů, 30 žen)
* Bezděkov
– 2 občané (1 muž, 1 žena)
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*
*
*
*
*

Březka
Holubí Zhoř
Jáchymov
Jestřabí
Jindřichov

–
–
–
–
–

1 žena
4 muži
1 muž
1 žena
1 muž

Milena Janštová

JAK DÁL S BYTOVÝM FONDEM MĚSTA?
Vlastnictví bytů a s ním související vytváření bytové politiky tvoří jeden ze základních
prvků správy města. A ano, cíleně hovořím o bytové politice, nejen o správě bytového
fondu, protože ji vnímám jako nutnou nadstavbu.
Historické souvislosti
Vrátím se úplně na počátek, tedy ne věků, ale k okamžiku historického obnovení obecního vlastnictví bytů. Velká Bíteš získala v roce 1991 do svého vlastnictví
152 bytů od OPBH (potažmo tedy státu) a 164 bytů od PBS. V průběhu následujících let postavila dalších 184 bytů (z toho 79 s pomocí bytového družstva města).
K dnešnímu dni bylo z celkového počtu bytů prodáno do osobního vlastnictví
185 bytů a 1 bytová jednotka byla zbouraná.
Největší část privatizace (124 b. j.) proběhla v prvních 15 letech, což plně odpovídalo tehdejšímu celorepublikovému směrování, když jednak bytový fond
jako takový byl velmi zanedbaný, panovala nejistota ohledně budoucí správy majetku. Města musela prioritně řešit problémy výsostně obecní (výstavba kanalizací,
vodovodů, čistíren odpadních vod, škol, školek, plynofikace a podobně), tomu šly
naproti výhodné úvěry i ceny bytů, jež byly z dnešního pohledu spíš lidové. Přidanou
hodnotou bylo, že noví majitelé zlepšili viditelně stav bytů a bytových domů, čímž
ušetřili své obci výraznou částku. Uvádí se, že obce v ČR v této první vlně privatizace prodaly v průměru cca 75 % svých obecních bytů.
V Bíteši pak už byla privatizace spíše plovoucí, v letech 2006 – 2009 město převedlo do osobního vlastnictví 10 bytů, 2010 – 2014 to bylo 6 bytů, 2015 – 2018 pak
15 bytů. Další prodej bytů byl vedením města naplánován pro zajištění finančních
zdrojů v souvislosti s investičními akcemi města, zejména s rekonstrukcí základní
školy. V roce 2018 tak iniciovalo prodej spoluvlastnického podílu města bytovému
družstvu u 23 bytů na Jihlavské 282. Od roku 2019 k dnešnímu dni bylo převedeno
do soukromého vlastnictví 8 bytů (z toho 1 bytovým družstvem) a zbývajících 5 bytů
na Jihlavské 282 spoluvlastněných městem a bytovým družstvem. O dalším prodeji
23 bytových jednotek města v lokalitě U Stadionu zastupitelstvo rozhodlo v loňském
a letošním roce (jedná se o rozhodnutí o prodejích bytů z domů U Stadionu 276,
277, 281 a 283) a je nutné poznamenat, že se jedná o převody výlučně stávajícím
nájemníkům.
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Současný stav
Když dělal v letech 2009 – 2011 Ústav územního rozvoje dotazníkovou akci o změnách v bytovém fondu v obcích, Velká Bíteš jako jeden z respondentů tehdy uváděla,
že koncepci bytové politiky nemá a ani na žádné nepracuje. Od té doby jsme se bohužel nikam neposunuli. A jak se ukazuje na posledních zasedáních zastupitelstva, jedná se o věc,
která městu dlouhodobě chybí.
Navíc se pohybujeme ve velmi citlivé oblasti, bydlení je základní životní potřebou každého z nás. Nicméně je nutné rozhodnout a najít míru mezi dostačujícím počtem bytů,
jež by zůstaly nadále ve vlastnictví a správě města (a to v přímé vazbě na jejich aktuální
stavebně technický stav), výší nájemného, rozsahem podporovaného bydlení vč. přípravy
výstavby tzv. sociálních bytů a dále realizací celkové revitalizace sídliště U Stadionu,
která je rovněž nezbytná.
Dle mě ještě musíme v přístupu rozlišovat běžné nájemní bydlení a nesměšovat je apriori se specifickou podporou konkrétních sociálně potřebných skupin, které si cílově určíme.
Přednostně tedy seniorů, sociálně slabých, mladých rodin nebo samoživitelů. Asi se shodneme, že tady by měla být ochrana největší. V případě Bíteše se v současné době jedná
o byty na ul. Družstevní (tj. 24 bytů v DPS) a na ul. Tyršova 239 (7 sociálně chráněných
bytů). U této kategorie bytů město neplánovalo a neplánuje jejich prodeje. Nicméně od
běžných nájemních bytů bychom neměli očekávat, že budou suplovat nekoncepčnost státní
sociální bytové politiky.
Debata je legitimní a velmi potřebná. Jen se nechovejme za každou cenu líbivě.
Nejsme na zelené louce. Město má své „historické“ zátěže. A to nehovořím jen o poměrně velké podinvestovanosti bytového fondu, když s rekonstrukcí bytů, bytových
jader apod. se systémově v podstatě nepracovalo (náklady na jejich provoz a opravy
činily v posledních 10 letech v průměru vždy cca 2 mil. za rok, příjmy z nájemného se
za stejnou dobu pohybují ve výši cca 9-10 milionů za rok). Nyní máme v praxi ověřeno, že rozpočet rekonstrukce je u třípokojového bytu cca 500 tis., na dvoupokojový
byt je zapotřebí cca 400 tisíc Kč.
Primárně zatěžující pro město je nyní nutnost dofinancovat přijaté úvěry města na investice, které byly uskutečněné v předchozím období. Konkrétně se jedná o lokalitu Babince,
rekonstrukci ulice Na Valech s okružní křižovatkou a rekonstrukci základní školy. Tyto závazky z minula určují zapojení výnosů ze současných prodejů bytů do aktuálního rozpočtu
a je nereálné je celé výhradně účelově vázat jen např. na novou bytovou výstavbu.
Vzhledem k výše popsanému město již v loňském roce představilo zastupitelstvu
svůj záměr přikročit v průběhu 2-3 roků k prodeji nejstarších bytových jednotek domů
U Stadionu č. p. 276, 277, 281 a 283, a to pouze zájemcům z řad původních nájemníků
a v maximálním počtu do 40 bytů. Zbývající počet z celkových 48 bytů zůstane alokován
jednak jako finanční jistota pro vedení města na přípravu projektu nových sociálních bytů
(předpoklad je výstavba 2 domů po 12 bytech s dotací MMR cca 90 % a spoluúčastí města
10 %, projektová příprava je plánovaná na příští rok), jednak jako sociální jistota pro nájemníky, kteří nemají o odkup bytu do svého vlastnictví zájem anebo nemají prostředky.
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V současnosti jsme tedy v jakémsi mezikroku, jehož legitimní důvody jsem snad srozumitelně popsala. Debata ohledně bytového fondu města a vůbec řešení shody na nastavení konzistentní bytové politiky jsou v počátcích. Máme čísla, máme cílové skupiny,
které chceme chránit, v tom jsme v konsensu. Tak s nimi pojďme dál korektně pracovat…
Alena Malá, místostarostka města

ZAČALA STAVBA PRVNÍHO ÚSEKU OBCHVATU
VELKÉ BÍTEŠE
Na severozápadním okraji Velké Bíteše bylo v první polovině dubna započato s výstavbou první části obchvatu města. Postupné konkrétní kroky k realizaci této komunikace,
která je jedním z kroků k omezení kamionové dopravy v bítešských ulicích, byly zahájeny
po mém příchodu na radnici v roce 2010.
Veškerou přípravu stavby včetně zajištění všech stupňů projektové dokumentace a výkupů potřebných pozemků zajistilo město Velká Bíteš. Kraj Vysočina následně po svém
úspěšném podání žádosti o evropské dotace dospěl nyní po provedení výběrového řízení
na zhotovitele stavby až k vlastní realizaci obchvatu. Zhotoviteli – firmě Eurovia CS – bylo
předáno staveniště pro výstavbu 12. dubna a ještě týž den započaly první práce.
Realizovaný úsek obchvatu po svém dokončení propojí krajskou silnici II/379,
která vede z Bíteše na Tišnov, s hlavním tahem státní silnice I/37 na Žďár nad Sázavou.
Napojení na obě tyto komunikace bude řešeno novými křižovatkami. Kompletní stavba by
měla být hotová do konce září příštího roku a bude kraj Vysočina stát přibližně 82 milionů
korun. Část finančních nákladů ve výši 45,3 milionu korun pokryje evropská dotace.
Budování celé akce se uskuteční ve dvou etapách. V letošním roce stavební firma vytvoří úsek o délce přibližně 600 metrů. Ten se napojuje na silnici první třídy poblíž Krevlického Dvora a poté pokračuje až ke křížení s krajskou komunikací, směřující na obec
Vlkov. V tomto křížení vznikne zcela nová okružní křižovatka. Termín zprovoznění první
části trasy je stanoven do konce letošního října. Druhý úsek obchvatu, jenž povede dále
nad areál společnosti PBS až po napojení na silnici II/379 v lokalitě Rasovna, by měl být
dokončen do konce září příštího roku.
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří v uplynulých letech přispěli svým dílem
k tomu, že obchvat města se stává skutečností. Byli to zejména členové a podporovatelé
občanského sdružení Za zdravé město bez kamionů, kteří iniciovali ve městě v roce 2007
referendum, jež nastartovalo myšlenku celoměstského obchvatu. Stejně jako projektanti
stavby, pracovníci bítešského městského úřadu, samospráva Kraje Vysočina a pracovníci
odboru dopravy krajského úřadu Kraje Vysočina a rovněž ostatní, kteří svou měrou přispěli
ke zreálnění této myšlenky. Moje zvláštní poděkování patří rovněž majitelům pozemků,
dotčených stavbou, kteří poskytli potřebné části svých nemovitostí městu Velká Bíteš pro
tento jeho významný investiční záměr.
Milan Vlček, starosta města
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM NA NOVÉ ADRESE

Nové prostory TIC. | Foto: Silvie Kotačková

Turistické informační centrum ve Velké
Bíteši bylo přestěhováno z Masarykova
náměstí 5 na Masarykovo náměstí 88 –
místnost naproti prodejně Enpeka. Stávající telefonní číslo 566 789 313 zůstává
v platnosti.
Klub kultury (1. patro) i fakturační adresa – Informační centrum a Klub kultury
Města Velké Bíteše, p.o., zůstává stejná,
na Masarykově náměstí 5. Telefonní číslo
566 789 311 na Klub kultury zůstává také
v platnosti.
Informační centrum a Klub kultury

ZÁBORY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Vážení občané,
děkujeme všem těm, kterým záleží na čistotě a pořádku ve městě a zajímají se o to, jak vypadá okolí jejich bydliště. To znamená mimo jiné i respektovat Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ohlásit svůj záměr užívat
veřejné prostranství.
Veřejným prostranstvím se rozumí náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání.
Za užívání veřejného prostranství se považuje vše, co není běžným s užíváním prostranství, například lešení na chodníku, stavební materiál a palivo složené na veřejném
pozemku, dlouhodobě odstavená vozidla, ale i zásah do povrchu chodníku či komunikace.
Připomínáme také, že dle výše uvedené vyhlášky je každý občan užívající veřejné prostranství povinen zábor včas dopředu oznámit písemně na odbor investic a rozvoje MěÚ
Velká Bíteš. Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu: podatelna@bites.cz (žádost i podrobnější informace naleznete na stránkách města v sekci „Potřebuji vyřídit…“
nebo u kontaktní osoby: Ing. Hana Žáková, hana.zakova@vbites.cz, tel: 566 789 123,
nebo Ing. Jana Pastyříková, jana.pastyrikova@vbites.cz, tel: 566 789 124), popř. můžete
přijít osobně v době úředních hodin na Měú Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87 do kanceláře v přízemí II. budovy, dveře č. B09.
Rádi bychom, aby se nám všem žilo v našem městě dobře, aby prostředí, které je kolem
nás, sloužilo k účelu, ke kterému bylo vytvořeno, bylo příjemné a uklizené. Děkujeme vám
za pochopení a ochotu s námi spolupracovat.
Hana Žáková
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 14. června, 13. září a 13. prosince vždy
v 17.00 hodin koná zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké
Bíteši, Vlkovská č. 482. Program každého zasedání bude veřejnosti upřesněn na webových
stránkách města před jeho konáním.
Město Velká Bíteš

ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A MŠ LÁNICE
ZASE SPOLU...
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci vláda České republiky uzavřela od
1. března 2021 všechny školy a školky.
I přes tuto nepříjemnou situaci jsme se snažili neztratit s rodiči a především s dětmi
kontakt. Paní učitelky pravidelně zasílaly
rodinám náměty na zajímavé činnosti, inspirace na výtvarné tvoření a pohybové aktivity,
výukový materiál pro přípravu předškoláků,
různé omalovánky či pracovní listy. Vyzkoušeli jsme si také i tzv. on-line komunikaci,
tj. setkání na dálku. S dětmi i jejich rodiči
jsme tak měli možnost se pozdravit, popovídat si, co dělají, jak se jim daří, jaké mají
plány na Velikonoce. I když vše probíhalo
„jen přes obrazovku počítače“, všichni jsme
měli radost, že se opět vidíme.
Abychom dětem zmírnili stesk po školce,
uspořádali jsme společnou, i když indiviVelikonoční výstava v MŠ Lánice. | Foto: Archiv MŠ
duální Velikonoční výstavu na plotě. Děti
mohly na plot zahrady zavěsit své výrobky s velikonoční tematikou. Na plotě MŠ v Lánicích
se tak objevila vyfouknutá vajíčka, vykreslené omalovánky i různé velikonoční dekorace
a pozdravy. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a za krásně vyzdobený zahradní plot!
Od 12. dubna 2021, po více než měsíční přestávce, se děti mohly zase spolu setkat.
Do mateřských škol se mohli vrátit zatím jenom předškoláci, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, a mladší děti rodičů vybraných profesí. Velikou radost z návratu měly

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

Květen – Červen 2021  | 13

děti, paní učitelky, ale i rodiče, a to i přesto,
že podmínkou docházky jsou různá omezení
a také pravidelné testování, se kterým jsme
dříve neměli zkušenosti.
Pro děti ze třídy Motýlků z MŠ Masarykova náměstí proběhl návrat s velkými
změnami. Děti se nevracely do své původní
třídy, ale z důvodu plánované rekonstrukce
mateřské školy na Masarykově náměstí nastupovaly do prostor v Základní škole na
ulici Sadová, kde stráví i celý příští školní
rok. Během března se podařilo připravit
Zase spolu… | Foto: Archiv MŠ
tyto náhradní prostory, vyklidit celou budovu MŠ Masarykovo náměstí, vše přestěhovat a nachystat. Děti i zaměstnanci si na nové
prostředí velice rychle zvykli. A není se čemu divit, mají zde veškeré zázemí, třída je
prostorná, vzdušná, útulná a děti zde mají vše, co potřebují. Jako bonus mají k dispozici
přilehlou přírodní zahradu, za což jsou opravdu moc vděčné.
Jaká bude nejbližší budoucnost? Co nás čeká? Kdy se do mateřských škol vrátí
i všechny mladší děti? To jsou otázky, na které prozatím neznáme odpověď. Každopádně budeme pokračovat v zasílání inspirativních materiálů mladším dětem, chystáme
projektové dny v rámci projektu Šablony II., stezku plnou úkolů, … A hlavně se těšíme,
až se ve školce zase spolu setkáme všichni.
Na závěr dovolte, abychom poděkovali našim rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci
v době uzavření provozu školy. Poděkování pak patří také všem, kdo pomohli připravit
dočasné pracoviště pro třídu Motýlků v ZŠ Sadová. Konkrétně pracovníkům Městského
úřadu Velká Bíteš, Technických služeb, ale i vedení ZŠ Sadová a jejich provozním zaměstnancům a v neposlední řadě také zaměstnancům naší mateřské školy.
Kolektiv MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí (Sadová)

STÁLE SPOLU
V březnu uplynul rok a dveře naší Veselé školky se opět kvůli epidemii koronaviru uzavřely. Ve školce nebyl slyšet dětský smích a prázdné třídy v nás vyvolávaly
smutnou náladu. Sice jsme se s dětmi nemohly setkat, ale pro děti plnící povinnou
předškolní docházku jsme připravovaly materiály pro distanční vzdělávání, které předškoláci povinně plnili. Mladším dětem jsme zasílaly náměty na činnosti nebo tvoření,
aby na školku nezapomněly.
Rodiče nám kromě vyplněných pracovních listů posílali i fotografie nebo videa dětí při
„domácí školce“. Výběr z těchto fotografií jsme 31. března umístily na plot naší mateřské
školy. Už při realizaci výstavy kolem chodily děti z naší školky a na fotografiích hledaly
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Výstava „Stále spolu“ v MŠ. | Foto: Archiv MŠ

své spolužáky, vzpomínaly, jak se jmenují a jakou mají ve školce značku. To byl hlavní
záměr výstavy, i když se děti nemohly a někteří stále nemohou ve školce setkat, vidí svoje
kamarády alespoň takto. Kdo jste výstavu ještě neviděl, zastavte se chvíli před naší školkou, třeba i vy tam někoho znáte.
Od 12. dubna se mateřské školy otevřely pro předškolní děti a děti rodičů z vybraných
profesí. Většina mladších dětí tedy musela i nadále zůstat doma, ale s těmi jsme i nyní alespoň v e-mailovém kontaktu. Doufáme, že se s nimi brzy setkáme i naživo.
Martina Forejtová za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
dovolte, abychom vás informovali o základních údajích, které se týkají zápisu dětí k docházce do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2021/2022. Uvedené informace se
týkají obou mateřských škol ve městě.
1.	Termín zápisu k docházce dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 byl rozvolněn na
delší časové období, a to od 3. do 14. května 2021.
2.	Na základě Metodického doporučení ke konání zápisů k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022, vydaného MŠMT, se budou zápisy do mateřských škol
letos opět konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
3.	Pro usnadnění zápisu vašeho dítěte do mateřské školy lze využít informačního systému, který mimo jiné umožňuje i administraci tzv. „elektronického předzápisu“.
Prostřednictvím tohoto modulu si můžete potřebné údaje vyplnit do interaktivního
formuláře a následně vygenerovat a vytisknout samotnou žádost, kterou je třeba
následně podepsat, přiložit přílohy a odeslat jedním ze způsobů, specifikovaných
na webových stránkách obou mateřských škol. Tento systém však slouží rodičům
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pouze k vygenerování žádosti, mateřské škole umožní dále s vyplněnými údaji
pracovat, generovat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí či zaevidovat přijaté dítě do
matriky. Nenahrazuje vlastní akt přijímacího řízení, tzn., že vyplněním interaktivního tiskopisu „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ není dítě automaticky do systému žádostí o přijetí zařazeno.
		 Elektronický předzápis je spuštěn od 12. dubna 2021.
4.	Do příslušné mateřské školy zákonný zástupce doručí od 3. – 14. května 2021 dokumenty:
		 • vyplněnou žádost o přijetí
		 • doložení očkování
		 • kopii rodného listu dítěte
5.	Ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých dětí dle jeho registračního čísla se předpokládá dne 1. června 2021 na webových stránkách příslušné
mateřské školy.
Kontaktní údaje mateřských škol:
MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš
Název školy: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
Webové stránky: www.skolkabites.cz
IČ: 750 21 439
Adresa pracovišť:
a) Mateřská škola, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš
(dočasné pracoviště ve školním roce 2021/2022 z důvodu rekonstrukce MŠ Masarykovo
náměstí)
b) Mateřská škola, Lánice 300, 595 01 Velká Bíteš
Datová schránka: hdkkzxv
Telefon: 725 909 813
E-mail: Hana.Sedlakova@skolkabites.cz nebo podatelna@skolkabites.cz
Schránka pro přijímání žádostí: MŠ Lánice 300
MŠ U Stadionu, Velká Bíteš
Webové stránky: www.msbites.cz
IČ: 750 21 447
Adresa: Mateřská škola, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš
Datová schránka: 8s8kmzx
Telefon: 725 909 815
E-mail: reditelka@msbites.cz
Schránka pro přijímání žádostí: budova MŠ U Stadionu
Jiřina Janíková za ředitelství obou mateřských škol
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Matematický klokan
I v době uzavření škol se žáci naší školy zapojovali do nejrůznějších soutěží. 19. března
2021 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže „Matematický klokan“. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií, na základním stupni vzdělávání to jsou
4 kategorie. Soutěžilo se ve všech krajích naší republiky. Testové úlohy Matematického
klokana řešily děti tentokrát doma formou online v aplikaci Teams. Žáci naší školy soutěžili ve třech kategoriích. V kategorii Kadet (8. – 9. třída) plnilo úlohy 20 žáků, nejlépe se
umístili Vojtěch Fousek a Natálie Jelínková, 3. místo obsadil Jan Procházka.
Kategorie Benjamín (6. – 7. třída) se zúčastnilo 28 žáků – na 1. místě se umístila Beatrice
Ráčková, na 2. místě Adam Obořil a na 3. místě Jindřich Novotný.
V kategorii Klokánek (4. – 5. třída) soutěžilo 19 žáků – 1. místo obsadila Aneta Voborná,
2. místo Matyáš Doubek a 3. místo Stanislav Pelán.
Biologická olympiáda
Dne 29. března 2021 proběhlo na naší škole online školní kolo biologické olympiády
pro žáky 6. – 7. ročníku (kategorie D) a 8. – 9. ročníku (kategorie C). Zúčastnilo se celkem
22 žáků. Zápolení probíhalo ve znamení znalostí na téma „Těžký život ve vodě“.
O tom, že se nejednalo o lehkou soutěž, svědčí 46 položek v testových otázkách,
poznávání 15 rostlin, hub i lišejníků a 14 živočichů. Součástí soutěžení byl i laboratorní
úkol, který soutěžící uskutečnili v domácích podmínkách. I přes tuto ztíženou situaci dosáhli žáci slušného bodového výsledku. Do krajského kola postupuje v kategorii C Kozlová Monika a v kategorii D Holánková Anna.
Výhercům gratulujeme a ostatním zúčastněným děkujeme za ochotu zkusit si i něco navíc.
Výtvarná soutěž
K příležitosti Dne Země vyhlásila školní družina pro děti 1. stupně výtvarnou soutěž
„Dort z bláta“. Děti měly za úkol vytvořit z bláta dortík, bábovku nebo buchtu a kreativně
ji ozdobit a dotvořit dle vlastní fantazie. Tvůrce nejlépe uplácaného dezertu získal krásnou
knižní odměnu.
Rotační výuka
Po dlouhé době online výuky byl od 12. dubna 2021 umožněn žákům 1. stupně základní
školy návrat do školních lavic formou rotační výuky, při níž se žáci 1., 3. a 5. ročníku
a žáci 2. a 4. ročníku střídali po týdnu v prezenční a distanční výuce. Přítomnost žáků ve
škole byla podmíněna pravidelným testováním dvakrát týdně formou samoodběru testem
Singclean. Přestože u samoodběru není nutná asistence zdravotnického personálu, škole se
podařilo zajistit přítomnost zdravotníka. Děti testování zvládaly naprosto bez problémů.
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Zápis
Letošní zápis předškolních dětí do 1. ročníku základní školy byl vzhledem k epidemiologické situaci organizován elektronickou formou bez přítomnosti dítěte. Rodiče měli
nabídnutou možnost online konzultace týkající se školní zralosti se školní psycholožkou
Mgr. Lenkou Rambouskovou. Pro předškoláky bylo na webových stránkách školy umístěno video, s nímž mohli budoucí prvňáčkové virtuálně navštívit budovu školy a seznámit
se s jejími prostorami.
Na všechny budoucí prvňáčky se už moc těšíme!
Eva Hudcová a Zdeňka Simonová za pedagogický kolektiv

CERTIFIKACE BAZÁLNÍ STIMULACE
NA ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ, příspěvkové organizaci
Od jara roku 2017 je naše škola certifikovaným pracovištěm bazální stimulace. Tuto certifikaci jsme získali jako první školské pracoviště v Kraji Vysočina. Každé dva roky je třeba
tuto certifikaci obnovit a nás tato událost čeká na konci letošního dubna. A co se vlastně za
slovy bazální stimulace a certifikace skrývá? Ve speciální pedagogice je bazální stimulace
ucelený koncept přístupu k dětem, to znamená, že se jedná nejen o masáže, ale například
také o polohování, přívětivé prostředí nebo třeba správné postupy krmení dětí s handicapem.
Všichni pedagogové i asistenti v roce 2017 prošli základním i nástavbovým kurzem a ti,
kteří u nás začali pracovat později, si tyto kurzy postupně také doplňují. Kromě absolvování
odborných kurzů se snažíme o sdílení poznatků, nápadů a informací i mezi sebou, abychom
vytvořili co nejlepší podmínky pro naše žáky. Ve škole se všichni snažíme o to, aby se zde
našim žákům líbilo, užili si zde strávený čas a rádi se do školy vraceli. V tom nám zajisté pomáhají i vědomosti, které jsme získali na kurzu bazální stimulace. A certifikace? To je vlastně
takový kontrolní audit, zda na škole i nadále vše probíhá podle nastavených principů BS.
V roce 2017 jsme certifikaci obhájili, tak nám držte palce i tentokrát.
Alena Kalinová

KULTURA
LOVCI PEREL 2021 – SOUTĚŽ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
Milé holky a kluci,
zveme vás k účasti v napínavé čtenářské hře, ve které můžete poměřit síly se svými kamarády. Být lovcem perel je jednoduché!
Stačí jen vybrat knihu perlorodku, pozorně ji přečíst a po přečtení správně odpovědět na
otázky na hrací kartě. Za správné odpovědi budete za každou přečtenou knížku odměněni
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perličkou, kterou společně navlečeme na šňůrku a postupně tak budeme vytvářet náhrdelník. Za odpovědi na nepovinné otázky získáte speciální knihovnické herní peníze, moriony,
které na konci soutěže můžete utratit za věcné odměny na Morionském trhu. Soutěž se
bude konat ve 3 kategoriích: předškolní děti a 1. třída, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Hra bude probíhat od 3. května do 3. prosince 2021.
Podrobná pravidla hry a seznam knih perlorodek najdete na našich webových stránkách:
kn.velkabites.cz.
Tak lovu zdar! Vaše knihovnice
Monika Ulmanová

AŤ TO NEZAKŘIKNEME…
Vážení a milí přátelé, začnu opatrně, zlehýnka. Vzpomínáte si ještě na to, co to byla
kultura? Živá, nereprodukovaná, nestreamovaná, na distanc několika kroků? Vzpomínáte
si na živou hudbu? Vzpomínáte si na koncerty? Na třiadvacet sezón Bítešského hudebního
půlkruhu nabitých úžasnými muzikanty? A na to, jak nám z aktuální sezóny zbyl jenom
zahajovací říjnový koncert?
Začátkem dubna jsme se dohodli, že uděláme, co budeme moci, abychom OK Percussion
Duo, protagonisty plánovaného mimořádného koncertu, přece jenom uslyšeli. Je už to
třetí termín, který ohlašujeme – původně měl být koncert tohoto uskupení vloni v květnu,
potom letos 4. května – a teď si všichni držme palce, ať se můžeme v úterý 8. června
v 19.00 hodin sejít v kulturním domě.
Soubor bicích nástrojů OK Percussion Duo působí na hudební scéně od roku 2007. Založili jej Martin Opršál a Martin Kleibl. Představují posluchačům bicí nástroje v pestré stylové
různorodosti. Za dobu své existence účinkoval soubor na desítkách koncertů a hudebních fes-

OK PercussioDuo. | Foto: Archiv souboru
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tivalů. Mezi nejvýznamnější patří např. Moravský podzim, Janáčkův máj, Colours of Ostrava,
Jazz Jam Cheb, Jazzdock Praha aj. Často koncertují i v zahraničí (USA, Rakousko, Švýcarsko,
Slovensko). Záběr jejich repertoáru je široký. Interpretují klasickou i soudobou vážnou hudbu,
jazz, pop, experimentální hudbu, latinsko-americkou a africkou hudbu. Spolupracují s renomovanými českými i zahraničními autory a dalším směrem vývoje je tvorba vlastních kompozic
členů dua. Jejich chloubou je bohatý instrumentář, který posluchači běžně nevidí.
Martin Opršál – v současnosti je vedoucím katedry bicích nástrojů na JAMU v Brně.
Stál u zrodu souboru DAMA DAMA. Vydal několik CD. Jeho hudební prioritou je hra na
marimbu.
Martin Kleibl – vystudoval JAMU, absolvoval dvouletou stáž na univerzitě v Texasu
u jednoho z nejlepších pedagogů Eda Sopha a navštěvoval též hudební univerzitu ve Vídni.
Je jedním z nejvýraznějších hráčů své generace a jeho hlavní doménou je hra na bicí soupravu. Spolupracuje se špičkovými interprety doma i v zahraničí.
Tento mimořádný koncert bude opravdu mimořádný, pokud nám jej protikoronavirová
opatření nezhatí. Rozhodli jsme se, že si jej dáme jako dárek a vstupné necháme na dobrovolnosti každého návštěvníka. V každém případě buďme opatrní a dodržujme, co je zapotřebí dodržovat.
Tak a teď se nadechněme a intenzivně si přejme, ať se můžeme sejít s krásnou hudbou i spolu na mimořádném koncertu 24. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu v úterý
8. června v 19.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. A teď potichounku vydechněme
a držme palce, ať se naše ztracená kultura zpět k nám navrátí.
Otto Hasoň

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE
Znáte své okolí?

Je tu další hádanka z okolí Velké Bíteše.
Napište nám na e-mailovou adresu program@
bitessko.com nebo na tel. č. 607 007 620 správnou odpověď na otázku, kde se místo zobrazené na fotografii nachází. Uzávěrka odpovědí
je 15. 6. Vylosujeme a odměníme dva z vás se
správnou odpovědí. Tu všem čtenářům prozradíme v následujícím čísle Zpravodaje města
Velké Bíteše.
Otázka pro tento měsíc:
Kde se nachází hodiny, zobrazené na fotografii?
Poznáte místo, kde se nachází zobrazené hodiny?
Foto: Silvie Kotačková
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místo zobrazené na fotografii. Správná odpověď: Na fotografii je zachycen ozdobný prvek na východní kašně na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Členové redakce Zpravodaje dne 16. dubna vylosovali ze správných odpovědí dva výherce. Těmi se staly Helena Dvořáčková a Růžena Baráková. Výhercům, kterým byla
předána malá pozornost, gratulujeme.
Redakce

HISTORIE
HISTORIE ŠKOLSTVÍ VE VELKÉ BÍTEŠI
Po více jak třech měsících se 12. dubna alespoň z části obnovila prezenční docházka dětí do škol. V souvislosti s tímto, tolik debatovaným problémem v médiích,
mně vnukl nápad podělit se se čtenáři Zpravodaje o některé zajímavosti z oblasti bítešského školství a nahlédnout tak do jeho historie dávné i docela nedávné.
V archivních záznamech je zmínka již v roce 1414 o učiteli Mikulášovi, další záznam
z roku 1486 uvádí nejmenovaného „mistra školního“ působícího ve Velké Bíteši. Od této
doby se zprávy a zápisy o škole množí až do 30leté války, která přinesla celkový úpadek.
Je nutno připomenout, že školství těchto dob bylo pro žáky dobrovolné, počet žáků nepatrný a člověk, znající čtení, psaní a základní počty, byl považován za vzdělance. Do školy
chodily pouze děti osob výše postavených, privilegovaných a majetných.
Počátek průmyslové výroby a zakládání manufaktur si vynutilo roku 1774 vydání
školského zákona. Toto opatření představuje významný mezník ve školství u nás.
Zavedením Felbigerova školského řádu se stanovila povinná školní docházka pro
všechny děti alespoň formálně (existovaly možnosti úlev pro velké vzdálenosti docházky, vánice nebo práce na poli), určuje se pevná školská organizace, povinná příprava učitelů, jednotné učební plány a učebnice. Velký ruch ve zřizování škol způsobil i toleranční patent císaře Josefa II. z roku 1781, podle něhož bylo evangelíkům
a od roku 1782 i ostatním nekatolíkům povoleno stavět a vydržovat vlastní školy. Tak
byly na Vysočině zřízeny evangelické školy v Jimramově (1781), ve Veselí a Prosetíně
(1782), Daňkovicích a Rovečném (1784).
Ve Velké Bíteši byla podle záznamů zřízena veřejná škola již v roce 1774 – tedy
v roce vydání Felbigerova řádu - jako škola triviální i pro spádové obce Košíkov,
Nové Sady a Přibyslavice. Později (v roce 1786) byl zřízen stejný typ v Osové Bítýšce a v roce 1788 ve Křoví. Těmto školám se říkalo též školy farní, neboť byly zřizovány v místech far a spádové oblasti byly vymezeny prakticky hranicemi farností.
Ostatní školy, zvané obecní neboli filiální, byly zřizovány mnohem později. Nejstarší obecní školy ve Velkobítešsku byly zřízeny v Březí (1788), v Níhově (1822)
a v Holubí Zhoři (1849).
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Pozn.: Povinná školní docházka byla v Čechách jako součásti Rakouska uzákoněna už v r. 1774
v délce 6 let. Příslušný zákon stanovil pro její splnění tzv. školy triviální, jejichž obsahem bylo trivium
(tj. čtení, psaní a počty) a náboženství. V nejvyšším oddělení se učilo poznatkům o hospodářství,
ve městech o průmyslu.

Počty žáků byly velmi nízké. Celokrajský přehled z let 1787-1791 uvádí následující
počty: Velká Bíteš se spádovými obcemi měla 109 chlapců a 113 dívek, na něž se vztahovala povinná školní docházka. Ze samotné Velké Bíteše navštěvovalo místní školu z 65 jen
12 chlapců a ze 72 dívek jen 6, z Košíkova ze 16 chlapců jen 2 a z 11 dívek 3. Z Nových Sadů z 13 chlapců a 14 dívek nechodil nikdo a z Přibyslavic se zúčastňovalo školní
docházky z 15 chlapců 3 a ze 16 dívek 4. V Osové Bítýšce byla situace poněkud lepší:
ze 48 chlapců spádové oblasti chodilo do školy 32 z 43 dívek 12. Tento stav byl oficiálně
považován za uspokojivý.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Obecná škola, posléze Národní škola

Základní umělecká škola, pohled z náměstí Osvobození. | Foto: Archiv muzea

Objekt se skládá ze dvou
budov: ta přední, do níž
se vchází průjezdem, byla
postavena pravděpodobně
v 17. století jako hospodářské stavení města Velké
Bíteše a říkalo se jí „dvůr
kurie“. V 2. polovině
18. století bylo zrušeno
městské pozemkové hospodaření, půda byla rozdrobena na parcely podle
bonity a ty přiděleny tehdejším majitelům domů. Říkalo

se jim „singularisté“. Budova „kurie“ tímto dosloužila.
„Moudří a opatrní“ konšelé na radnici pojali smělý plán na zvelebení místního školství
a od roku 1790 ožila jmenovaná budova ruchem školních dítek, proměněna na městskou
školu s panem „rechtorem“. Protože žáků přibývalo, zvětšila se brzy na dvojtřídní; ti malí
byli v „klase“ v přízemí, starší v patře budovy a slézali pověstné strmé schody.

Léta plynula a roku 1853 měla škola tři třídy a hned po uzákonění povinné osmileté
školní docházky byla rozšířena roku 1869 na pětitřídní a potom na šestitřídní. Pochopitelně
prostory bývalé „kurie“ nepostačovaly, a tak byla přistavěna zadní část, ve které se zapo-
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čalo vyučovat od roku 1877. Od roku 1995 vystřídala v budově I. stupeň základní školy
Základní umělecká škola, která působí ve Velké Bíteši od roku 1950, a prostory pro výuku
v domě čp. 85 na náměstí dlouhodobě nepostačovaly.
Měšťanská škola
V roce 1885 byla zřízena při
obecné škole pokračovací škola,
která byla roku 1897 změněna
v Průmyslovou školu pokračovací o dvou ročnících. Po rozšíření školní docházky na šestitřídní
roku 1890 nastal problém s umístěním žactva. Problém se řešil
nájmem prostor v soukromých
domech (jedna třída byla umístěna do domu čp. 70), využilo se
i prostoru v domě čp. 5 – tehdejší
Slavnostní svěcení školy 11. září 1904. | Foto: Archiv muzea
palírně. Problém s nedostatečným
prostorem pro výuku začal řešit Obecní výbor města v roce 1896, a to podáním žádosti
o zřízení Měšťanské školy chlapecké. Po dvojím zamítnutí c. k. zemské školní rady bylo
zřízení této školské instituce ve Velké Bíteši povoleno v létě roku 1900. Škola, na ulici
Tišnovská, byla slavnostně otevřena 11. září 1904. Celkové náklady na stavbu činily
76 235,03 korun a obsahovaly v sobě také vybavení tělocvičny, kreslírny a tříd, včetně výkupu
domů čp. 112 od J. Bokra (9 000,- K) a čp. 116 od I. Pavlíčka (2 000,- K) pro stavbu školy.
Rozšíření základní školy
O potřebě přístavby školy se
hovořilo hned po válce v roce
1945. Samotná realizace přístavby, situované v ulici Za Školou, však započala až v roce 1959,
kdy bylo vymezeno místo stavby,
zhotovené plány budovy a brigádnickou prací vykopány základy.
V roce 1960 se započalo se stavbou budovy samotné. Stavba
zhruba dokončena 1. září 1962,
kdy započala výuka. Budova
v sobě obsahovala 8 tříd, 3 kabi-

Slavnostní otevření nové budovy školy 1. září 1962. | Foto: Archiv muzea
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nety, dílny, školní kuchyni veřejného stravování žactva a školní jídelnu. Částka na výstavbu činila 1 400 000,- Kčs bez vnitřního vybavení a úpravy přilehlého terénu. V roce
1993 byla stará a nová budova propojena dostavbou, která obsahovala zejména spojovací
chodbu, prostornou jídelnu a školní kuchyni. Tato stavební úprava si vyžádala investici
6 000 000,- Kč.
Druhá budova základní školy
K vyřešení nedostatku učebních prostorů přispěla výstavba budovy na ulici Sadová pro
potřeby základní školy. Stavba započala v polovině roku 1993 a slavnostní otevření školy
proběhlo 4. září 1995, kdy bylo zahájeno vyučování pro 300 žáků. Třípatrová budova
s půdní vestavbou učitelských garsoniér obsahuje 22 učeben, kromě nich se v budově
nachází i odborné pracovny nebo posluchárny pro přírodopis, fyziku, chemii, hudební
výchovu, jazyky a informatiku. Dále zde nalezneme cvičný byt s jídelnou a kuchyní,
dílnu pro obrábění dřeva a kovů, knihovnu a kabinety pro vyučující. Celková hodnota
stavby činila 53 800 000,- Kč včetně vybavení.

Budovy Základní školy po rekonstrukci. | Foto: Archiv muzea

Revitalizace Základní školy Tišnovská
V letech 2018/2019 proběhla úprava školského zařízení, která obsahovala kompletní
rekonstrukci a modernizaci budov na ulici Tišnovská a Za Školou. Původní budově byla
navrácena historizující štuková fasáda a fronton na střeše objektu. Budova z počátku
60. let 20. století v ulici Za Školou pak prošla modernizací zahrnující i výraznou přestavbu
a rozšíření o jedno podlaží. Celý komplex budov byl ujednocen stylem, kdy se budova
s historizující fasádou propojuje s moderní architekturou opatřenou funkcionalistickými
prvky. Rekonstruovaný objekt byl slavnostně otevřen 26. října 2019. Celkové náklady na
rekonstrukci činily 120 000 000,- Kč, z toho cca 42 600 000,- Kč bylo hrazeno z dotačních evropských programů. Náklady v sobě obsahovaly kromě stavebních prací a dodávek
také projekty stavby a veškerou související autorskou a technologickou činnost. Součástí
nákladů bylo rovněž vnitřní zařízení včetně vybavení moderními technologiemi a počítačového vybavení učeben odpovídající dnešním standardům výuky.
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Hospodářská škola
Hospodářský spolek býtešský
zřídil a vydržoval hospodářskou
školu o dvou ročnících v roce
1898. První místnosti této školy
byly umístěny v domě čp. 119.
Následujícího roku byly získány
vhodnější prostory v obecním
domě čp. 5 na náměstí. Vlastní budovy se škola dočkala v roce 1905
na ulici Tišnovské. Stavba samotná
včetně pozemku, vnitřního vybaHospodářská škola 20. až 30. léta 20. století. | Foto: Archiv muzea
vení a učebních pomůcek vyšla na
36 351,61 K. Od roku 1987 do současnosti v budově sídlí Základní škola a Praktická škola
Velká Bíteš.
Živnostenská obchodní škola
Popud k výstavbě vzešel z usnesení Obecního zastupitelstva Velké Bíteše na jaře roku 1931. Budova
školy dostavěna na přelomu června a července 1934
a výuka byla zahájena 1. září téhož roku. Slavnostní
otevření školy však proběhlo až 27. října 1935 po
dokončení vnitřního vybavení budovy. Náklady na
výstavbu činily cca 740 904,- Kč včetně výkupu
pozemku od Dr. E. Lísky za částku 17 200,- Kč.
V současné době v budově sídlí Střední odborná
škola Jana Tiraye.
Učitelstvo ve Velké Bíteši
Zdálo by se, že instituce učitelských hospitantů,
praktikantů a jim podobných čekatelů stavu učitelského, jak byla u nás zřízena v roce 1934, je vymožeností teprve 20. století, která si je vynutila miŽivnostenská škola 30. léta 20. století.
Foto: Archiv muzea
mořádnými proměnami. Máme však doklady o tom,
že učitelští pomocníci, čili jak archivní listiny uvádějí „cestující pomocníci učitelští neboli
kompani“ byli u nás již před více jak čtyřmi sty lety. Před 30letou válkou byly u nás i venkovské školy na vysokém stupni a zejména čeští bratři, kteří nepochybně i v Bíteši měli
školu, šířili vzdělání na venkově a starali se o rozvoj školství.
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Od roku 1557, kdy město Velká Bíteš vykoupilo patronátní právo zdejšího kostela od tišnovského kláštera za 600 zlatých, ustanovovala městská rada duchovní správce, mezi nimi
také četné kněze českých bratří, a najímala nejen rektory, nýbrž také jim podřízené kantory,
kteří zpívali v kostele. Učitelský sbor byl zpravidla doplňován dvěma i třemi cestujícími
učitelskými pomocníky, kteří vypomáhali v učení literním, avšak dlouho na jednom místě
obyčejně nezůstávali. V těch dobách byl učitelský stav ještě vážený a teprve během 30leté
války (1618 – 1648) zaznamenáváme úpadek.
Po roce 1630 kleslo vzdělání i vážnost školy a z archivních materiálů vidíme, že učitelé často
zaměňovali službu rektorskou za hodnost hlásného na kostelní věži. Po 30leté válce nastaly
velké změny a platy učitelů byly bídné. Ještě okolo roku 1630 dostávali hlavní plat učitelé z fary,
a to 16 zlatých ročně na hotovosti a mimo to v neděli a svátky obědvali na faře. Později dostával
rektor k hotovosti ještě 4 míry žita (cca 246 litrů). Snad nejlépe se měl rektor Mikuláš Lebeda,
kterému přináležela odměna sice jen 12 zlatých ročně, zato však 4 míry žita, 4 míry pšenice (cca
246 litrů), 2 míry ječmene (cca 123 litrů), 1 míru hrachu (cca 61,5 litrů) a 1 pár střevíců na rok.
Existovala i kombinace, kdy rektor obdržel kromě obilí také 4 sáhy dřeva (cca 13,6 m3) a z každé
várky (jak obecní, tak nákladnické-právovárečníků) jednu bečku piva (112 litrů).
Roku 1689 měl rektor plat už jen 8 zlatých. Dočítáme se v archivních záznamech,
že dotyčný neví, co si má za ty peníze koupit – zda šaty, nebo mastné. Se žitem vystačí jen
do jara a v nejtěžší době musí chléb kupovat. Dotyčný rektor doplňoval svůj plat „koledováním“ a v záznamech se doslova dočítáme: „Na koledě jsem už druhý rok v mnohých
domech nebyl, neboť netoliko v ulicích, nýbrž také na rynku, dveře přede mnou zavírají.“
S obědy je to podobné: „některý řekne, že není povinen; jiný není dlužen; jiný opět že má
odpuštěny daně kvůli lhotě/poshovění (osvobození nového osadníka po jistou dobu od placení) a konečně některý se vymlouvá, že mu to a to dlužím...“.
Obec, jak vyplývá z archiválií, sice dávala některé naturálie (např. dříví za modlení svatého růžence a za zpívání pašijí míru žita), také děti nosívaly rektorovi krejcary, dětí však
bývalo málo a dobrovolná dávka byla placena nepravidelně.
Přišly i časy, kdy rektoři posluhovali na faře, psali velikonoční cedulky ke zpovědi,
rozdávali je a opět sbírali, zvonili „Ave“ proti mračnům. Na radnici pak provozovali hry
tříkrálové a májové, pánům radním pak zvonily při jarmarku „frejunk“ a když bylo potřeba, hrávali též o muzikách. Za takovýchto okolností není divu, že jednu dobu nebylo ve
městě rektora, a tak učili měšťané prozatím sami...
Po roce 1730 se postavení rektora poněkud zlepšilo, a to když byl doposud samostatný
úřad varhanický spojen s rektorstvím. Nicméně toto spojení bylo vratké a uplatnilo se lépe
až po roce 1780. Největším zlozvykem městské rady v tehdejších dobách bylo ustanovování rektorů jen na jeden rok a po roce, když se o místo ucházeli kompetenti, dávala rada
místo tomu, kdo chtěl učit za nejmenší plat.
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V dobách císaře Josefa II. nebyl plat lepší. Rektor sice nebyl nucen vykonávat i jiné
řemeslo nebo živnost, i tak bral ročně jen 30 zlatých, dále několik zlatých z fary, deputátu jen 1 a ¼ bečky piva (140 litrů), dříví, sůl a k tomu sobotáles (plat učitele nižších
škol získávaný od vyučovaných žáků, resp. jejich rodičů. Název pochází ze slova sobota,
neboť k vyplácení sobotáles docházelo na konci školního týdne v sobotu), který byl však
malý. Pokud chodily děti do školy, platily za slabikování 1 krejcar, za čtení a psaní
2 krejcary, za muziku 3 krejcary a za počty 4 krejcary. Pro srovnání týž plat bral preceptor (učitelský pomocník) a varhaník.
Pro představu uvádím příklady, co bylo možno pořídit v kontextu dobových měn.
MĚNA V 17. STOLETÍ
Zlatý rýnský – Florenus (60 krejcarů)

MĚNA V 18. STOLETÍ
Zlatý rýnský – Florenus (60 krejcarů)

Ceny z poloviny století:

Ceny z poloviny století:

3 a ½ krejcaru loket plátna (77,76 cm bm)
5 krejcarů slepice
14 krejcarů sáh dříví (3,412 m3)
15 krejcarů kopa vajec (60 ks)

5 až 6 krejcarů libra hovězího (513,75 g)
48 krejcarů střevíce
7 zlatek kráva
8 zlatek 30 krejcarů sud piva (2,24 hl)
Ivo Kříž

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. 41:
V roce 1586 držel dům Václav Rosa. Roku 1592 patrně již vdova Kateřina Roska prodala dům v ceně 70 zlatých Křížovi z Rudníkova. Ze závdavku pěti zlatých Roska odvedla
půldruhého zlatého Vávrovi Bernátů z Březí a o vejrunky ve výši tří zlatých ročně se dělili
oba věřitelé. Již roku 1595 Kříž prodal dům ve stejné ceně ševci Václavu Čečatkovi.
Ten zavdal osm zlatých a vejrunky mu zůstaly na třech zlatých. Při té příležitosti Čečatka
odkoupil zpět od sousedního domu čp. 40 průjezd za půldruhého zlatého. Nadále mělo být
vyplaceno po vejruncích Vavřinci Bernátů 24 zlatých, Rosovým dědicům 15 zlatých a Kateřině Rosce 12 zlatých. Brzy poté Bernátů postupně prodal Čečatkovi svůj podíl. Čečatka
následně v letech 1600 a 1601 odprodal dvě role dohromady za 25 zlatých.
Roku 1616 zakoupil „požár“ od vdovy po Václavu Čečatkovi a jejich syna a dalších dědiců za 19 zlatých hotově Václav Kousal. Ten ale nepořídil pohořelý dům pro vlastní bydlení, neboť držel dům čp. 83 na náměstí. Pravděpodobně jej nechal vystavět, načež jej roku
1619 prodal v ceně 120 zlatých Janu Houzarovi. Kousal přijal závdavek 15 zlatých a vejrunky ve výši čtyř zlatých pobíral nejdříve Václav Kousal, následně od roku 1625 Alexander
Kousal, roku 1630 jej vzal Eliáš Adrian a poté je pobíral Jan Kousal. Roku 1636 zakoupil
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Dům čp. 41 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

dům již po Houzarovi za cenu stále 120 moravských zlatých Šimon Sobotka, který zavdal
šest zlatých na dva termíny. Od Sobotky jej zakoupil roku 1646 ve stejné ceně Tomáš Hájek, jenž zavdal dva zlaté na dva termíny a vejrunky mu zůstaly platit po čtyřech zlatých.
Po skončení třicetileté války, roku 1651, městský úřad prodal dům stále v ceně 120 moravských
zlatých Jakubu Komínkovi. Nový držitel pak v roce 1658, jak je trochu záhadně zmíněno
v lánském rejstříku z roku 1674, odešel a zemřel u Březky. Poté dům bez rolí zpustl.
Až roku 1708 měl Ondřej Sobotka v úmyslu koupit „pustý krunt po nebožtíkovi Vala
Domalis, někdy Houzarovým [...] v Lánicích ku Krevlicím jdouce ležící“ v ceně 50 moravských zlatých. A jelikož „souc velmi zruinirovaný krunt“, městský úřad kupujícímu udělil
„polhotu“ osvobozující na čtyři roky od splácení domu a placení daní. Sobotka se tu ale neusadil, raději „ujal pustý Jeseničkovský na Malý Straně“ (čp. 177+178 Za Loukama). A tak
až roku 1714 zakoupil dům v ceně 120 moravských zlatých Matěj Vlk. Městský úřad mu
z té částky slevil 20 zlatých z toho důvodu, že „takový grunt pustý byl a on Matěj z gruntu
takový stavěti musil“. Vlk nemusel složit žádný závdavek a vejrunky po dvou zlatých měl
vyplácet až po uplynutí čtyř let. Již roku 1717 od svého „strejce“ Matěje Vlka převzal dům
František Kos z Nových Sadů, „však očímnýho tchána i s mateří, kteří ten grunt vystavěli
a jemu svůj náklad odvozují, do jejich smrti při sobě místo jim přáti má“. V roce 1742 však
zemřeli oba manželé Kosovi a dvě jejich dcery.
A tak roku 1744 zakoupil dům po Kosovi v ceně 100 moravských zlatých nádeník Jan
Ošmera. Zavdat měl čtyři zlaté na dva termíny a vejrunky mu zůstaly na dvou zlatých.
V roce 1749 dle tereziánského katastru byl dům stále bez rolí, jen se zahradou (3 achtele).
Roku 1762 již vdovec Ošmera postoupil domek novomanželi své dcery Mariny Jiříku
Valachovi z Březky. Čtyři zlaté, které Ošmera kdysi vyplatil v závdavku, měl Valach vynaložit až na tchánův pohřeb a mši. Dalších šest zlatých bylo Valachovi sraženo z ceny
z důvodu, že jeho švagr Václav Ošmera byl odveden na vojnu za město. V listopadu 1779
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„Jejich Opatrnosti pan primátor Johann Nepomuk Gionimo, burgmister pan Johann Kačer a ostatní všichni přidaní jim radní páni in plena sehsione, rozvažujíce sobě, že ti dva,
Martin [16 let] a Johannes [12 let], nedospělého věku pozůstalí sirotci po nebožtíkovi Jiřík
Valachovi ten grunt celý zpustlý v Lánicích sub numero 19. situirovaný ani opravovati,
mínějíc císařsko královskou kontribuci a jiné daně a městské povinnosti zbejvati a zapravovati v stavu jsou, mínějíc býti mohou, tak druhdy Janovi Valachovi, jakožto vlastnímu strejcovi nadjmenovaných dvouch sirotkův a spolusousedovi zdejšímu tento grunt
celý zpustlý [...] i s gruntovní domovní vorní aneb loučnou zahradou a jiným vším od
starodávna k tomu gruntu připatřícím příslušenstvím (aby takový k svému stavu přišel
a opravován byl) gruntovně připsali a připisují“. Tehdy patřilo obci z domu ještě 90 moravských zlatých vejrunků, které se Jan Valach zavázal spácet každoročně po dvou zlatých.
Zároveň měl vyplatit svým dvěma jmenovaným synovcům třicet rýnských zlatých a také
čtyři a šest zlatých, které kdysi jejich otec vyplatil. Ale „kdyby z těchto nadjmenovaných
dvouch sirotkův jeden neb druhý, buďto Martin aneb Johannes, k dospělýmu věku přišel,
to jest majorennis 25. roku podosáhnuc a k hospodářství schopný se vynalezil aneb seznal,
tak tehdy on nynější hospodář Johann Valach tento grunt tomu k hospodářství schopnému
sirotkovi poustoupiti povinen bude“. K tomu došlo roku 1787, kdy domek, který tehdy
„velké správy potřebuje a do vejrostu mlačího syna Jana takový krunt že by docela zpustl“,
převzal i s polnostmi rolník Martin Valach. Tehdy činil podíl obou bratrů po 43 rýnských
zlatých a jednom denáru. Obecních peněz bylo na domě stále ještě 90 moravských zlatých (čili 105 rýnských zlatých), které se Martin zavázal splácet po vejruncích dvou rýnských zlatých a dvaceti krejcarech. Dále měl vyplatit svému strýci jeden vejrunk, zároveň
za „starou kontribuci“ 53 krejcarů „i taky za starou slámu, kterou on Johann Valach na
správu, slyše, než tento grunt ujal, koupil,“ jeden rýnský zlatý 36 krejcarů.
Později roku 1825 pořídil dům za 1300 zlatých František Nekuda, který byl uváděn
jako tesař (1826–1838), rolník (1831) či jen domkař (1833). Roku 1865 koupili dům za
1700 zlatých Ignác a Anežka Brymovi. Poté roku 1880 koupil dům v exekučním prodeji Josef Singer. Následně 3. ledna 1884 koupili dům Jan a Alžběta Večeřovi. Alžběta
postoupila svou polovinu roku 1901 Marii Svobodové. Roku 1911 byla postoupena polovina domu Janu Svobodovi a roku 1915 podobně polovina domu Františku Svobodovi.
Tomu byla vymazána poznámka nezletilosti v roce 1919, načež roku 1925 byla dle kupní
smlouvy a oddacího listu polovina domu připsána Marii Svobodové.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 12, 113, 115,
142, 252, kn. č. 11788, fol. 21, 61, 179, 201, kn. č. 11789, fol. 120, 123, kn. č. 11794, fol. 19, kn.
č. 11893, fol. 96–99. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková
kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 19.
Pozn.: V minulém dílu seriálu by bývalo bylo vhodné zmínit dům čp. 327, nacházející se mezi domy
čp. 40 a 41. Vyčleněn byl ve druhé polovině 20. století právě z čp. 40 rodiny Jelínkovy.

Jan Zduba
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VÝKUP DOBYTKA ŘEZNICTVÍM – UZENÁŘSTVÍM CYRILA
JEŘÁBKA V LETECH 1931 – 1932
Z činnosti provozu řeznictví - uzenářství pradědy Antonína Jeřábka (*1873 – †1932,
koncese 1898 – 1940) a dědy Cyrila Jeřábka (*1904 – †1975, koncese 1932 – 1950) se
dochovalo několik dokumentů. Při snaze zjistit původ a množství vykupovaného dobytka se jeví jako nejvhodnější využít dva z těchto pramenů. Jedním je sešit s přehledem
denních tržeb a vydání od listopadu 1930 do prosince 1932, doplňkově druhým je dlužní
knížka z doby od března 1930 do ledna 1932, kam byly zapisovány nákupy 27 bítešských zákazníků pořizujících potraviny pravidelně nebo jen příležitostně na dluh. Výkup
dobytka tak lze sledovat v úplnosti pro celé roky 1931 a 1932. Ač v zápisech vydání
jsou spolehlivě uváděny pouze údaje o druhu dobytka a vyplacené ceně a další údaje
jsou vedeny nepravidelně (jméno prodávajícího, obec, hmotnost, cena za kg zpravidla
živé váhy), lze si kvantitativní metodou vytvořit představu nejen o objemu produkce našeho řeznictví - uzenářství, ale též o tehdejším rozložení síly zemědělského hospodaření
v jednotlivých obcích i druhu a velikosti vykupovaného dobytka. Je třeba mít přitom na
paměti, že v roce 1931 bylo ve Velké Bíteši 13 řezníků, z nichž tři byli zároveň uzenáři.
Tito konkurenční uzenáři byli Karel Riegler (náměstí čp. 3) a Jakub Hladík (náměstí
čp. 9). Od ostatních řezníků Cyril příležitostně vykupoval maso i dobytek, od Eduarda
Pařízka (Lánice čp. 43) rovněž špek (asi 39 kg).
Období uvedených dvou let před 90 lety zapadá do prohlubující se hospodářské krize,
která začala v roce 1930 a vrcholila v roce 1933. Tato krize se projevila též na tržbách
a potažmo výdajích našeho podniku. Tržba za celý rok 1931 činila 689 383,- Kč, za rok
1932 méně 635 580,- Kč, což znamená meziroční pokles o 53 803,- Kč, čili o 7,8 %.
Adekvátně k tomu poklesl rovněž objem vykupovaného dobytka. Doba byla krizová také
pro rodinnou živnost, neboť od podzimu 1931 stonal a 8. května 1932 zemřel otec rodiny
Antonín, což znamenalo pro rodinu i firmu velkou ztrátu. Jak si poznamenala čerstvě
ovdovělá prababička Magdalena ve své modlitební knížce, „[…] dokonal tedy po delším
utrpení tiše svůj šlechetný práci a přičinění zasvěcený život […]“. Podobně jej vzpomenul v obecní kronice Karel Kotík, slovy: „Byl přičinlivým živnostníkem a znamenitým
uzenářem. Své uzenářské výrobky prodával až do Prahy.“ Nemoc postihla v roce 1931
rovněž Cyrila, který absolvoval pět cest do Brna k doktorům Tušinovi a Novotnému
a ještě jednu cestu do nemocnice (celkem 945,- Kč); podobně jeho sestra Marie jela kvůli
své nemoci do Brna k doktoru Hutovi (530,- Kč).
Z rodinného vyprávění se k výkupu dobytka váže několik postřehů či příhod.
Například, že pro vykoupený živý hovězí dobytek bývali posíláni tovaryši. Ti byli
instruováni, aby zejména býčky drželi u hlavy pevnou rukou a vedli je příkopem
u silnice. Tovaryši však nebývali vždy důslední. Jednou se stalo, že se tovaryšovi býk splašil a v Lánicích pobíhal po ulici. Znovu jej chytit bylo nebezpečné,
pročež tovaryš přiběhl za mistrem Cyrilem, kterému nezbylo, než se k býkovi přiblížit, chytit jej a odvést na „šlachtu“.
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Na bítešské „šlachtě“ okolo roku 1930. Cyril Jeřábek uprostřed, za ním starší bratr Antonín
(později řezník v Lanžhotě), poté, co s tovaryši dovedli dva býčky. | Foto: Rodinný archiv

Výkup dobytka probíhal zpravidla tím způsobem, že si Cyril u sedláka, který měl ve
svém statku váhu k vážení, vybral a ocenil nabízený dobytek. Tento dobytek pak bylo
třeba porazit pod dohledem veterináře „na šlachtě“, která se nacházela na dnešní ulici Kpt.
Jaroše u bývalých sádek. Větší dobytek byl odváděn pěšky, jak již bylo vzpomenuto, menší
odvážen na koňském povoze. První auto (typ Z 6 zvaný „Hurvínek“) si Cyril pořídil až na
podzim roku 1936, kdy mu byl vydán řidičský průkaz; do té doby mu zvýšenou mobilitu
zajišťovala motorka. Takovou pořídil 16. září patrně roku 1931, kdy ji koupil od stavitele
Kédy (4 250,- Kč), spolu s ní „plášť duše a karbidku“ (580,- Kč), zároveň zaplatil poplatek
zvaný „silniční dávka“ (34,- Kč), 20. října zaplatil daň z převodu (75,- Kč) a 14. listopadu
koupil benzín spolu s konví (127,- Kč).
Ve sledovaných dvou letech Cyril vykoupil hovězího dobytka celkem 524 ks a vepřového 797 ks, což znamená téměř dva kusy dobytka na den. Z hovězího dobytka bylo
nejvíce telat (296 ks; o hmotnosti 37–83 kg, v průměru 67 kg / 368 Kč), dále to byly jalovice (tj. mladé krávy před prvním otelením, 78 ks; 200–610 kg, prům. 371 kg / 2 367 Kč)
a menší jalůvky (15 ks; 210–450 kg, prům. 330 kg / 1 918 Kč), krávy (22 ks; 211–580 kg,
prům. 396 kg / 2 062 Kč), býci (14 ks; 275–350 kg, prům. 325 kg / 1 258 Kč), býčči (59
½ ks; 91–385 kg, prům. 282 kg / 1 185 Kč), voli (34 ½ ks; 650–875 kg, prům. 736 kg /
3 872 Kč) a volci (5 ks; 330–600 kg, prům. 465 kg / 3 453 Kč). Z vepřového dobytka
byla blíže nerozlišovaná prasata (750 ½ ks; 30–425 kg, prům. 91 kg / 687 Kč) a bagouni
(tj. uherské plemeno sádelnatého prasete, 46 ½ ks; půlka 68–113 kg, prům. 87 kg / 1 054
Kč). Zatímco výkupní ceny hovězího dobytka se pohybovaly od 3,50 do 7,- Kč/kg, tučnější vepřové bylo dražší od 6,50 do 12,50 Kč/kg. Jen příležitostně byly vykupovány ovce
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(2 ks z Holubí Zhoře 15. 9. 1932; 130
Kč/ks), kozy (2 ks 4. 11. 1932; asi 25
Kč/ks) a kůzlata (asi 11 ks 5. 3.–1. 4.
1931; asi 30 Kč/ks), ze zvěřiny jelen
(1 ks od bratra řezníka z Lanžhota 23.
9. 1932; 675 Kč/ks), zajíci (asi 40 ks
9. 9.–22. 12. 1932 z Březského, Osového a od bratrance řezníka Jindřicha
Jeřábka ze Zastávky; 13,50–21,50 Kč/
ks) a koroptve (1x spolu se zajíci za
150,- Kč; 9. 9. 1932). Ke Štědrému
dni Cyril prodával rovněž ryby, patrně kapry, které pořídil 10. 12. 1931
z Osového (za 1 216,- Kč) a 23. 12.
1932 z Náměště nad Oslavou (100 kg
za 953,- Kč). Dle soupisu prodeje ryb
jich Cyril asi v roce 1931 prodal 60 ks
Ukázka firemní evidence výkupu dobytka
v měsíci srpnu 1931. | Foto: Rodinný archiv
o průměrné hmotnosti 2 kg (celkem
119,42 kg, stanovená prodejní cena 13,- Kč/kg, reálně 12,81 Kč/kg), asi v roce 1930 bylo
prodáno 66 ks ryb o průměrné hmotnosti 1,7 kg (114,08 kg, prodejní cena táž, reálně 12,90
Kč/kg). K dalším nákupům náleželo blíže neurčené maso od různých řezníků (asi 3 442
kg), lůj zejména od Bučka z Brna (asi 3 300 kg), příležitostně sádlo (asi 160 kg), střeva (asi
65 ks) a špek (přes 39 kg). Kůží Cyril naopak prodal celkem za 55 073,60 Kč.
Celkem byl dobytek pořízen ze 40 obcí od nejméně 188 osob. Největší objemy byly přirozeně od sedláků a menších řezníků. Tyto objemy tak odpovídaly míře zastoupení sedláků
a drobných chovatelů v okolí. Nejvíce Cyril utratil při nákupu dobytka během sledovaných
dvou let v samotné Velké Bíteši (asi 244 077 Kč, s uvedením obce v zápisech pouze 67
045 Kč), kde bylo nejvíce drobných příležitostných dodavatelů a několik rolníků a řezníků, v počtu přinejmenším 97. Na druhém místě se nacházely Krevlice (144 468 Kč),
kde byl ve dvoře výjimečným chov těžkých volů. Na třetím místě stála Březka (124 503
Kč) s vícero sedláky, kteří se dobře starali o dobytek. Asi osm zdejších sedláků (nejvíce
Šilhan, dále Dufek, Krejčí, Dvořák, Janšta, Adam, Žáková, Nováček) dodávalo zejména
býčky, jalovice, telata a prasata. Poté s odstupem následoval Čikov s asi sedmi sedláky (45
437 Kč) a Holubí Zhoř s asi osmi sedláky (44 073 Kč), Osová s asi jedním dodavatelem
(37 549 Kč), Vlkov s asi šesti dodavateli (36 172 Kč), Nové Sady s asi sedmi sedláky (35
125 Kč), Křoví (22 539 Kč), Bezděkov (18 744 Kč), Košíkov (17 675 Kč), Katov (14 899
Kč) a Březské (11 117 Kč). Z Brna nejspíše od řezníků Cyril nakoupil devětkrát od čtyř
dodavatelů (11 472 Kč), osmkrát od svého bratrance řezníka ze Zastávky (10 967 Kč).
V menší míře dobytek vykoupil z Jindřichova (8 807 Kč), Stanovišť (7 050 Kč), Březí
(6 089 Kč), Jáchymova (5 317 Kč), Zálesné Zhoře (5 184 Kč), Křižínkova (5 139 Kč),
Rudy (5 091 Kč), Osové Bítýšky (5 058 Kč), Jestřabí (4 011 Kč), Níhova (3 730 Kč), Ro-
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sic (2 730 Kč), Záblatí (2 120 Kč), Zbraslavi (2 000 Kč), Ludvíkova (1 995 Kč), Lesního
Hlubokého (1 853 Kč), Rudky (1 617 Kč), Přibyslavic (1 007 Kč), Náměště nad Oslavou
(953 Kč), Jinošova (455 Kč), Radoškova (430 Kč), Pucova (420 Kč), Prosatína (405 Kč),
Pánova (383 Kč), Ondrušek (335 Kč) a Lubného (300 Kč). Z vlastního chovu Cyril porazil
4 krávy, 3 jalovice a jedno tele.
Objem výkupu byl odrazem poptávky zákazníků a podléhal cykličnosti. Nejslabší byl
v zimě, silnější v létě a na podzim. Nejslabším měsícem dle tržeb býval únor, kdy měsíční
tržba činila 32 076 Kč (1931) a 24 706 Kč (1932). Naopak nejsilnějším měsícem byl v roce
1931 říjen (80 945 Kč) a v roce 1932 červenec (74 907 Kč). Objem výkupu na to reagoval
nepřímo úměrně; v roce 1931 byl nejnižší v únoru (29 791 Kč) a nejsilnější v září (78 177
Kč), v roce 1932 nejnižší v lednu (25 330 Kč) a nejsilnější opět v září (73 113 Kč). Slabé
zimní měsíce nejspíše souvisely s domácími zabíjačkami, silné letní měsíce s poutěmi.
Shrnuto, řeznictví - uzenářství Antonína Jeřábka, ve sledované době před 90 lety převáděné na jeho syna Cyrila, vykazovalo na místní živnostenské poměry poměrně velký
objem zpracovaného dobytka. Vykupován byl ve čtyřech desítkách zejména okolních obcí,
což představuje poměrně rozsáhlou oblast, a to od přibližně dvou stovek osob. Odbyt masných a uzenářských výrobků byl realizován přímo ve Velké Bíteši, kde byla pokrývána
jak místní poptávka, tak zákazníků na cestě mezi Brnem a Prahou. Malá část uzenářské
produkce byla posílána přímo do Prahy, přičemž za období od 24. února do 22. června
1931 činila tržba v tomto segmentu 18 800,- Kč, za období od 13. února do 18. dubna 1932
výrazně méně 5 349,40 Kč. Živnost přestála hospodářskou krizi i pozdější válku, výrazněji
se rozvíjela po válce, kdy po přestavbě leteckým bombardováním poničeného domu byla
rozšířena dílna a přikoupeny stroje. Tento rozmach zabrzdil únorový komunistický puč
a ukončen byl znárodněním v létě 1950. Přes pokračující společenské turbulence 20. století
se odkaz řeznictví - uzenářství Antonína a Cyrila Jeřábkových neztratil a přežívá v různých
podobách dosud.
Jan Zduba

PŘED ŠEDESÁTI LETY VSTOUPIL PRVNÍ ČLOVĚK
DO VESMÍRU
Pokládám za korektní zmínit nedávné slavné výročí, které si připomenul celý svět.
12. dubna uplynulo 60 roků od letu prvního člověka do vesmíru. Ten se tak poprvé v historii vymanil z pout zemské přitažlivosti a ocitl se ve stavu beztíže na oběžné dráze, ve výšce
330 km nad zemským povrchem. Začal se plnit velký lidský sen…
Byla středa 12. dubna roku 1961, když z rádia zazněla zpráva agentury TASS:
Občan Sovětského svazu
Jurij Alexejevič Gagarin
vstoupil jako první člověk do vesmíru.
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Vesmírná loď Vostok1 s ním obletěla zeměkouli a po 108 minutách letu se úspěšně
vrátila na zem. „Je modrá a kulatá,“ sdělil Jurij Gagarin ještě z paluby kosmické lodi a později novinářům doplnil: „Když jsem obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta krásná.
Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“
Všichni jsme hltali zprávy, noviny se četly v tramvaji sousedovi přes rameno. Ten den
seděly miliony lidí u rozhlasových přijímačů, televizorů ještě mnoho nebylo. Svět byl
v úžasu, Američané v šoku, protože se na toto prvenství připravovali stejně pečlivě. Oblíbený prezident J. F. Kennedy musel gratulovat, s uznáním se připojila také Její Výsost
britská královna Alžběta II. a mnoho jiných státníků.
Brněnské překvapení
Gagarinův let byl na celém světě přijat s obrovským nadšením. Neuvěřitelně rychle
zareagovali také hudebníci z populárního brněnského orchestru Gustava Broma Jaromír
Hnilička a Petr Pácl. Bez nátlaku z vyšších míst, spontánně a dobrovolně, složili a přes noc
s orchestrem GB nahráli pro čs. rozhlas písničku: „Dobrý den majore Gagarine,“ kterou
nazpíval sám kapelník. Ráno se už písnička nesla z rozhlasu po celé republice a šířila se
i do zahraničí. Zde jsou její slova:
Celý svět slyšel tu zprávu TASSu,
celý svět zanechal hovoru,
celý svět vyskočil od rozhlasu
a zdvihl pohledy nahoru.

Jurij Gagarin s dcerami.
Zdroj: Wikipedie

Dobrý den majore Gagarine,
tak jsme se konečně dočkali,
celý svět připil Vám rudým vínem,
lidé Vám zezdola mávali.
Vyřiďte prosím na měsíci,
vyřiďte mezi hvězdami,
co chceme všichni dneska říci,
že přijdem brzo za Vámi.

Jurij Gagarin se Sergejem Koroljovem.
Zdroj: Wikipedie

Já to tak zazpívat nedovedu
trémou se třese mi dneska hlas,
máte prý majore dvacet sedum
a svět je mladý podle Vás.

Některé zajímavosti
•	V písničce je Gagarin oslovován „majore,“ ale odstartoval jako poručík. Na majora
jej během letu - mimo protokol a navzdory armádnímu velení, povýšil tehdejší nej-
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vyšší sovětský představitel N. S.
Chruščov.
•	V pozadí tohoto historického
úspěchu stál geniální sovětský letecký a raketový konstruktér Sergej Koroljov, Ukrajinec a mj. také
Stalinův vězeň. Byl to nejen vynikající vědec, ale také člověk, který
si byl vědom nebezpečí, které na
první kosmonauty čeká (bezpečnost byla tak 50 na 50). Podílel se
na jejich výcviku, osobně vybral
Jurije Gagarina a mezi nimi se vytvořil velice přátelský vztah. Na
poslední procházce před startem
„zapletl“ záměrně do hovoru tajný
číselný kód, kterým mohl první
Jurij Gagarin ve skafandru. | Zdroj: Wikipedie
kosmonaut v případě nebezpečí
odblokovat ruční nouzové řízení, let přerušit a zachránit se. Jinak byl kód zapečetěný ve schránce umístěné v kabině lodi a přístupný pouze na povel z řídícího
centra. Jurij pochopil, ale naštěstí toho nebylo zapotřebí.
•	Kosmonaut V. Petrov popřel, že by Gagarin někdy vyslovil větu: „Žádného Boha
jsem tam neviděl,“ ta mu byla podsunuta asi z ideologických důvodů. Naopak společně s dalším kolegou A. Leonovem svědčili o jeho pravoslavném vyznání, o tom,
že rodina slavila křesťanské svátky.
•	První Gagarinova zahraniční cesta vedla do Československa, a to pouhých 16 dní
po jeho přistání. Do pražských ulic vyšly zcela spontánně statisíce lidí. Za přítomnosti novinářů a televizních štábů z celého světa se Gagarinovi dostalo triumfálního
přivítání na Václavském náměstí.
•	Dobývání kosmu si nakonec vybralo svou daň. Jurij Gagarin zahynul 27. března
1968 spolu se svým instruktorem při cvičném letu na letounu MiG-15UTI vyrobeném v Aeru Vodochody. Šlo o kontrolní let techniky pilotáže před lety na MiG -17.
Zanechal po sobě manželku a dvě dcery.
•	12. dubna bylo možné v pražském planetáriu zažít unikátní rekonstrukci Gagarinova letu minutu za minutou. Jeho simulace proběhla také on-line na YouTube
a Facebooku Planetum.
Přestože od té doby vzlétli lidé do kosmu více než tisíckrát (mezi nimi i Čechoslovák
Vladimír Remek), zůstane Jurij Alexejevič Gagarin navždy jeho prvním návštěvníkem.
Alois Koukola
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DOBROVOLNÍ HASIČI Z VELKÉ BÍTEŠE PEKLI PRO
NOVOMĚSTSKÉ ZDRAVOTNÍKY ŠTRŮDLY PROTI COVIDU

Dobrovolní hasiči upekli štrůdly proti covidu. | Foto: Archiv SDH Velká Bíteš

Dobrovolní hasiči z Velké Bíteše společně se členkami Českého červeného kříže
z Velkého Meziříčí pro novoměstské zdravotníky pekli 20. března „štrůdly proti covidu“. S nápadem přišel organizační referent Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš
David Dvořáček, který sám pracuje jako záchranář - specialista ZZS Pardubického
kraje, výjezdová základna Skuteč.
„I jako dobrovolní hasiči jsme se zapojili do zvládání následků pandemie covid-19. Ne každý má v současné době možnost nastoupit na výpomoc do nemocnic, kde je nyní situace více než kritická. Napadlo nás, že bychom doma upekli pár
nohavic závinu a o víkendu je do Nového Města přivezli. Touto cestou jsme chtěli
vyjádřit podporu a uznání všem, kteří pomáhají současnou situaci v ČR zvládnout“,
říká David Dvořáček.
Dobrovolní pekaři nakonec připravili balíčky se slaným a sladkým závinem, kávou
nebo čajem a tabulkou čokolády. Kromě štrůdlů to byly i dorty, svatební koláčky a bábovky. Celkem z Velké Bíteše a Velkého Meziříčí dobrovolní hasiči a zástupci Českého
červeného kříže přivezli 10 krabic plných dobrot. Radost udělali zdravotníkům z celého interního oddělení, neurologie, gynekologicko-porodnického oddělení, dětského
oddělení a na Urgentním příjmu.
Tamara Pecková Homolová, Nemocnice Nové Město na Moravě
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SPORT
CYKLISTICKÝ ZÁVOD BRNO – VELKÁ BÍTEŠ – BRNO
OVLÁDLI ODCHOVANCI FAVORITU BRNO
Michael Kukrle (Elkov Kasper) porazil
v závěrečném sprintu na brněnském velodromu
Favoritu Brno, kam se dojezd populární „Bíteše“ vrátil po více než čtvrtstoletí, svého kolegu z úniku Daniela Turka (Felbermayr Siplon
Wels). Oba dva prostředí velodromu velmi
dobře znají, protože zde spolu závodili v mládežnických kategoriích a Favorit tak byl odrazovým můstkem do jejich velké cyklistiky.
Ve dvojici absolvovali závěrečných šedesát
Stupně vítězů. | Foto: Jan Brychta
kilometrů a na hlavní pole měli v průběhu závodu i více než tříminutovou výhodu. Peloton
ji stačil pouze eliminovat na poloviční manko,
když jej na třetím místě do cíle dovezl Jakub
Otruba (Elkov Kasper), vítěz tohoto závodu
z roku 2019.
Samotní závodníci Favoritu si ale také nevedli vůbec špatně. Na výborném 9. místě celkově a 3. místě v kategorii U23 dokončil domácí závod Vojtěch Kmínek a na 15. místě pak
dospurtoval Petr Hampl. Ve výborném světle
se předvedla mladá naděje Štěpán Telecký,
který jako junior prvním rokem jel v reprezentačním dresu a dojel na 18. místě jako nejlepší
z juniorského reprezentačního týmu.
Na start se v sobotu 17. dubna v pravé
Peloton ve Velké Bíteši. | Foto: Josef Jelínek
poledne postavilo přes 180 jezdců, mezi kterými kromě Čechů nechyběli také Slováci, Poláci, Rakušané a Němci. V teplotách kolem
3 stupňů nad nulou a v dešťových přeháňkách nebyla trasa mezi Brnem a Velkou Bíteší
nic snadného. Cíl tak spatřilo pouze 104 cyklistů. “Bíteš” tak opět po roční pauze, kdy byl
závod zrušen z důvodu propuknutí pandemie koronaviru, potvrdila pověst závodu s daleko
nejpočetnější konkurencí v Českém silničním poháru ŠKODA CUP.
Josef Vaishar, TJ Favorit Brno
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OSTATNÍ
INTERIÉR PIVOVARU SE PROMĚNIL K NEPOZNÁNÍ
V lednu rada města rozhodla
o zrekonstruování čtyř bytů na Masarykově náměstí 67, občany Bíteše
nazývaném pivovar. Část bytového
domu, která je již několik let neobývaná, by měla nahradit stávajících osm pokojů na kulturním
domě, kde se připravuje první část
rekonstrukce. Ta bude obsahovat
rozšíření přední části směrem k zimnímu stadionu, což značí v obou patrech přestavbu sociálních zařízení
a výstavbu šatny a výtahu. Vše je
podmíněno ziskem dotačního programu, který byl po mnoha letech
v letošním roce ministerstvem vypsán, a město o něj požádalo. Podmínkou získání dotace je však požadavek, jež stanoví, že objekt nesmí
být komerčně využíván, a proto by
v budoucnu měl být počet ubytovaných ve zmíněných prostorách téměř totožný se současným stavem.
Zrekonstruovaný byt. | Foto: Josef Jelínek
V každém komplexně zrekonstruovaném bytu se nachází jeden dvou a jeden třílůžkový pokoj, který je vybaven novým
nábytkem, jež tvoří noční stolky, skříně, lednice a stůl se čtyřmi židlemi a samozřejmě
televize. Ubytovaní, ve velké míře stavební dělníci budou zcela určitě v krátké budoucnosti
hojně využívat i Wi-Fi. V každém bytě jsme instalovali novou kuchyňskou linku s elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, nádobím a vším, co do kuchyně patří. Ubytovaní hosté jistě uvítají i pěknou koupelnu vybavenou sprchovým koutem. Každý pokoj má
i svoje sociální zařízení. K dispozici bude mít každý ubytovaný možnost si nechat vyprat
oblečení a prádlo, což značí, že objekt je vybaven i pračkou se sušičkou. Pevně věříme,
že zbývající prostory v nedaleké budoucnosti najdou využití jak pro městské organizace,
tak i pro zájmové kroužky nebo volnočasové aktivity našich dětí a občanů.
Josef Jelínek
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SČÍTÁNÍ LIDU PRODLOUŽENO DO 11. KVĚTNA 2021
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním.
Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše
a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak,
že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na
e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz
a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání. Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude
stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
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Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Výsledky sčítání budou známy na přelomu r. 2021 a 2022. Při posledním sčítání v roce
2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tento rok to bude o dvě desítky údajů méně ve dvou
listech.
Poprvé proběhlo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od
vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět.
Redakce

PBS VELKÁ BÍTEŠ SPOUŠTÍ NOVOU ŽÍHACÍ PEC
První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) investuje i přes komplikace způsobené
pandemií COVID do nových výrobních technologií. Na konci měsíce března spustil
generální ředitel společnosti, Milan Macholán novou žíhací pec na Divizi přesného
lití. Vlastní slévárnu společnost provozuje již více než padesát let.
Divize přesného lití je jedním z klíčových
segmentů výroby PBS, díky kterému se může
společnost pochlubit až 90% soběstačností ve
výrobě turbínových pohonných jednotek pro
letecký průmysl. Na světové trhy PBS dodala
již více než 14 tisíc pomocných energetických
jednotek, klimatizačních systémů a proudových motorů pro různé typy letounů a vrtulníků.
Slévárna PBS však dodává i samostatné odlitky pro řadu dalších odvětví:
- odlitky pro výrobce leteckých motorů
- odlitky pro výrobce turbodmychadel
- odlitky pro výrobce plynových spalovacích turbín
- odlitky pro výrobce skelné vaty
- odlitky pro výrobce zdravotnických kloubních náhrad
Generální ředitel Milan Macholán. | Foto: Archiv PBS

Nově instalovaná elektrická vozokomorová pec se spalovací komorou od firmy Teplotechna průmyslové pece, s. r. o. Olomouc vyvine maximální teplotu až 1200 °C. Díky vy-
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sokým teplotám spálí téměř všechny organické
složky, což minimalizuje množství zplodin
v provozu. Kromě vysokého výkonu je hlavní
výhodou velikost žíhací komory, ve které je
možné žíhat i ty nejnáročnější tvary odlitků.
„Nová žíhací pec je dalším významným
krokem v modernizaci Divize přesného lití.
Její denní kapacita je v porovnání s předchozím zařízením až dvojnásobná. Právě taková
řešení, která zvyšují kvalitu, podporují konkurenceschopnost společnosti a zároveň šetří
Žíhací pec. | Foto: Archiv PBS
životní prostředí, jsou v dnešní době nejdůležitější,“ uvedl Petr Horký, ředitel Divize přesného lití.
PBS se také intenzivně věnuje výzkumu a vývoji nových slitin. Za nejúspěšnější vývojové projekty získala řadu ocenění, např. v roce 2019 cenu „TA ČR“, v roce 2020 čestné
uznání v soutěži „Inovace roku“ a v letošním roce ocenění v soutěži „VIZIONÁŘI 2020“.
Kromě řady dalších ocenění se PBS pyšní také titulem „Firma roku 2012“ nebo prestižním
oceněním „Národní cena kvality“ z roku 2018.
Petr Kylián, PBS

VÝLETY NA KOLE V LETOŠNÍM ROCE
Oblíbená aktivita občanů našeho města i z okolí
– výlety na kole jsou opět tady. Úspěšná aktivita
seniorklubu pokračuje. Zúčastňují se všechny věkové skupiny s běžnou cyklistickou zdatností,
na výletech nezávodíme, ale těšíme se, že se opět
sejdeme s přáteli, se kterými si budeme sdílet hezké
prožitky. Užíváme si, kocháme se hezkou přírodou,
zastavíme se u zajímavých staveb a památek, odpočineme si a občerstvíme se na příjemných místech.
Budeme doufat, že se současná situace s pandemií
zlepší a letos pojedeme již 22. ročník.
Pravidla našich výletů se nemění
-	jezdí se každou poslední sobotu v měsíci,
od dubna do října
-	srazy jsou u fotbalového stadionu, v dubnu
a říjnu ve 13.00 hodin, ostatní měsíce v 9.00
Výlety na kole pokračují. | Foto: Archiv Seniorklubu
hodin (celodenní výlety)
- na výletech má každý možnost upravit si vlastní program
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- každý zodpovídá za svou bezpečnost
-	během výletů si stanovujeme tzv. záchytné body, kde na sebe počkáme, občerstvíme se
a řekneme si něco zajímavého
- máme rádi žlutou barvu, z důvodu bezpečnosti a sounáležitosti
V letošním roce plánujeme tyto výlety (sraz u fotbalového stadionu):
24. dubna ve 13.00 hodin – Velká Bíteš – Stanoviště – přehrada Chvojnice – Hluboké
(možná občerstvení) – Jinošov – Bělizna – Velká Bíteš
29. května v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Hálův Mlýn – Veverská Bítýška – Lažánky – Maršov – Braníškov – Křoví – Velká Bíteš
26. června v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Tasov – Budišov – Pozdatín – rybníky – Studenec
– Ocmanice – Pucov – Velká Bíteš
31. července v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Březejc – Velké Meziříčí – Nesměřské údolí –
Tasov – Velká Bíteš
28. srpna v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Zastávka – Babice – Zakřany – Příbram – Březina
– Ludvíkov – Velká Bíteš
25. září v 9.00 hodin – Velká Bíteš – Dolní Loučky – Předklášteří – Újezd u Tišnova – Řikonín – Kutiny – Níhov – Velká Bíteš
30. října ve 13.00 hodin – tradiční výlet na Svatou Horu za naší patronkou – Velká Bíteš
– Skřinářov – Rohy – Svatá Hora – Rohy – Ondrušky – Velká Bíteš
Našim cyklistům přeji na výletech pěkné zážitky a hlavně pak bezpečné návraty domů.
Marie Kalinová za organizátory

UMÍME BÝT VDĚČNÍ?
Stále častěji kolem sebe vnímám, jako by se vytrácela radost a převažovala nespokojenost. Chápu to, už rok se potýkáme s nepříjemnými opatřeními kvůli zamezení šíření koronaviru. Negativa mnohdy zastínila pozitivní věci v našem životě. Stále slyšíme o počtu
nakažených, hospitalizovaných, o chybných krocích vlády a jejich dopadech do budoucna.
Někdy už nejsme schopni vidět, že je v našem životě mnoho dobrých věcí, ze kterých
můžeme mít radost a být za ně vděční. Žijeme v zemi, která má mnoho vzácných památek,
krásnou přírodu, šikovné obyvatele, významné vědce, zdravotnictví a školství na velmi
dobré úrovni; netrpíme bídou, válkou ani přírodními katastrofami.
List Koloským 3. kapitola, verš 15: Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích;
k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni.
Věřící člověk má však mnohem větší důvod k radosti – vědomí, že je milován Bohem
a je pod Jeho ochranou. Kdo se setká s Boží láskou, vidí věci kolem sebe v jiném světle:
namísto problému vidí příležitost, v těžké chvíli vnímá zároveň i možnost něco se naučit,
v nebezpečí prožívá Boží blízkost a ochranu, v jeho srdci je radost a vděčnost.
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Žalm 34, verš 9: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě),
který se utíká k němu.
Zatím nám situace nedovoluje se scházet ve větším počtu a osobně se sdílet, ale ráda
bych vám nabídla možnost navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz). Až to bude
možné, budeme se opět vídat na našich pravidelných setkáních, která se budou konat každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na
Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Jste srdečně zváni.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje pevné zdraví,
Boží požehnání a radost v srdci Věra Pokorná
Vážení občané,
předkládám vám článek, jehož autory jsou zastupitelé za KDU-ČSL s podporou dalších
3 opozičních zastupitelů. Návrh na jeho uveřejnění byl redakci Zpravodaje doručen v poslední den uzávěrky dvojčísla březen/duben 2021. Obratem byl rozeslán členům redakce,
aby měli možnost se s ním ještě narychlo seznámit před svým odpoledním zasedáním
k závěrečné přípravě materiálů do tisku. Členové redakce nedoporučili předmětný článek
ke zveřejnění a své námitky (označili autorům pasáže, ve kterých spatřovali nepodložená
tvrzení či domněnky bez dostatečné argumentace) zaslali spolu s výzvou k úpravě článku
odesílateli Mgr. Aleši Koubkovi. Následující den byla doručena jeho 2. verze, v podstatě
rétoricky stejný článek, jen s drobnými stylistickými úpravami (nemají žádné zkušenosti
- změněno na „mají minimální“ zkušenosti; mohou být lidé bez zkušeností – změněno
na „téměř“ bez zkušeností; dvakrát pak bylo vloženo „podle našeho názoru“ v posledních větách třetího odstavce). Redakce tuto verzi neodkladně projednala a rozhodla,
že v zájmu zachování rovnosti předá ještě před publikováním textu tuto verzi a související e-mailovou komunikaci k dané záležitosti mezi ICKK a autory článku k případnému
vyjádření vedení města a členům obou výborů s tím, že jak článek, tak i případné reakce
členů, u nichž byl souhlas k jejich otištění, a kteří nejsou spoluautory či podporovateli
článku, budou ve stejném čísle periodika.
Tímto tak nyní činíme.
Josef Jelínek za redakci Zpravodaje

OBSAZENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
Na jednání zastupitelstva města (ZM) dne 8. února 2021 došlo k doplnění posledních
chybějících členů finančního výboru (FV) a kontrolního výboru (KV), což jsou iniciativní
a kontrolní orgány zastupitelstva.
Noví členové FV a KV byli postupně zvolení na několika minulých jednáních poté,
co jich část odstoupila a část byla podle našeho názoru intrikánsky odvolána na jednání
zastupitelstva dne 8. června 2020 (náš článek o tom ve Zpravodaji bohužel nebyl otištěn,
ale je k dispozici na našem webu www.velkabites.kdu.cz a na našem facebooku).
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Přes to, že představitelé koalice avizovali, že nikdo z dosavadních členů by ve výborech
být neměl a nebudou pro ně hlasovat, nakonec byli zvoleni všichni odvolaní členové výborů,
až na dva členy nominované KDU-ČSL Tomáše Kučeru do FV a Aleše Koubka do KV.
Kromě těchto dvou navržených přitom byly respektovány návrhy stran, jak je obvyklé, a po
desetiletí tomu tak bylo i v našem městě. Pouze nominanti KDU-ČSL nebyli koalicí respektováni a koaliční zastupitelé pro ně nehlasovali, takže nebyli zvoleni. Stalo se tak opakovaně,
neboť KDU-ČSL nominovala uvedené kandidáty několikrát. Činila tak proto, že kvalifikovanější zástupce neměla a nebyl žádný relevantní důvod, proč by tito dva navržení kandidáti
neměli být zvoleni stejně, jako byli zvoleni všichni zástupci navržení ostatními stranami.
Když ve FV mohou být i lidé, kteří mají minimální zkušenosti s chodem a financováním
města, proč tam nemůže být bývalý místostarosta, který se 8 let podílel na sestavování městských rozpočtů? A když v KV mohou být lidé téměř bez zkušeností s fungováním města
a znalosti předpisů, jejichž dodržování při fungování města má KV kontrolovat, proč tam
nemůže být právník se zkušenostmi ze zastupitelstva, rady a kontrolního výboru ve Velké Bíteši a městské části Brno-Bystrc, a také z advokacie a Ústavního soudu? Podle našeho názoru
proto, že problematice naopak až moc rozumí. Zároveň se podle našeho názoru nyní ukazuje,
co bylo pravým důvodem jejich odvolání v červnu 2020.
A jak to celé dopadlo? Poté, co poněkolikáté nebyli zvoleni uvedení zástupci KDU-ČSL,
navrhl místo nich nové členy do obou výborů pan starosta, jehož sdružení však již v obou
výborech svého zástupce mělo. A tyto osoby byly (pouze) hlasy koalice zvoleny. Takže
nejen že KDU-ČSL na rozdíl od ostatních stran ve výborech nemá své zástupce, ale naopak
je ve FV i KV po dvou členech navržených panem starostou. A celkově je tedy v každém
výboru 5 zástupců navržených koalicí a jen 2 opozicí…
Zastupitelé za KDU-ČSL Jan Václav Brym, Josef Janšta, Aleš Koubek, Tomáš Kučera,
František Melichar, Eduard Rovenský
Podporujeme vyjádření zastupitelů KDU-ČSL. Markéta Burešová a Libor Kotačka, zastupitelé za TOP 09; Ondřej Machola, zastupitel za ČSSD
Názor starosty města Ing. Milana Vlčka:
Již dvaapůl roku trvá agresivní a opakovaná povolební snaha Mgr. Koubka a Ing. Tomáše
Kučery, za spíše pasivní účasti zbylých členů zastupitelů KDU-ČSL v současném zastupitelstvu města a dále za podpory zbývajících 3 současných opozičních zastupitelů dehonestovat
vedení města v očích veřejnosti. Jedním z posledních příkladů je urputný požadavek výše
jmenovaných na otištění článku s tématem volby výborů zastupitelstva města v městském
Zpravodaji. Můj názor na danou věc si dovolím vyjádřit v komentáři k původní verzi uvedeného článku. Ten byl změněn autory k dnešnímu dni již na existující druhou verzi článku,
a to v návaznosti na nesouhlasné stanovisko redakce Zpravodaje s obsahem předchozích
verzí článku. Veskrze se však jedná dle mého o drobné úpravy, které však nijak nezastírají
původní úmysl autorů článku, sledovaný požadavkem na jeho vydání.
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Obsazení výborů zastupitelstva
Na jednání zastupitelstva města (ZM) dne 8. února 2021 došlo k doplnění posledních
chybějících členů finančního výboru (FV) a kontrolního výboru (KV), což jsou iniciativní
a kontrolní orgány zastupitelstva.
Noví členové FV a KV byli postupně zvolení na několika minulých jednáních poté,
co jich část odstoupila a část byla podle našeho názoru intrikánsky odvolána.
	Odstoupení cca poloviny členů obou výborů zastupitelstva města v červnu
2020 bylo rozhodnutím jich samotných a bylo důsledkem jejich nespokojenosti
s atmosférou ve výborech, způsobenou, dle mnou získaných informací, snahou
části členů výborů, ovlivňovaných zejména vedoucími zastupitelského klubu
KDU-ČSL, vyhledávat a předkládat veřejnosti řešená témata činnosti současného vedení města s jednoznačným záměrem kritiky starosty a současné koalice bez skutečně objektivního zhodnocení projednávaných záležitostí. Volba
nových členů byla provedena transparentně a demokraticky, většinou z přítomných zastupitelů města, a to na základě předloženého návrhu konkrétní
osoby. To, že někteří nominovaní nezískali podporu většiny zastupitelů, bylo
výsledkem hlasování každého ze zastupitelů, dle jejich názoru a uvážení.
Na jednání zastupitelstva dne 8. června 2020 (náš článek o tom ve Zpravodaji bohužel
nebyl otištěn, ale je k dispozici na našem webu www.velkabites.kdu.cz a na našem facebooku).
	Článek, týkající se odvolání zbývajících členů výborů v 6/2020. Dle mého názoru obsahově v rozporu se Statutem Zpravodaje, navíc autory požadovaný
k otištění v termínu po uzávěrce připravovaného čísla periodika, který neumožňoval vyjádření protistrany k obsahu článku.
Přes to, že představitelé koalice avizovali, že nikdo z dosavadních členů by ve výborech
být neměl a nebudou pro ně hlasovat, nakonec byli zvoleni všichni odvolaní členové výborů, až na dva členy nominované KDU-ČSL Tomáše Kučeru do FV a Aleše Koubka do KV.
	V úvodu diskuse před volbou členů výborů jsem zastupitelům sdělil, že koaliční zastupitelé sdílí názor na to, že by neměli být do výborů opakovaně voleni
členové, kteří již ve výborech v probíhajícím volebním období byli účastni. Po
proběhlé diskusi jsem zastupitele požádal, aby následující volba byla výhradně
jejich rozhodnutím, které provedou v souladu se svým vědomím a svědomím.
Výsledné hlasování je toho jednoznačným dokladem.
Kromě těchto dvou navržených přitom byly respektovány návrhy stran, jak je obvyklé,
a po desetiletí tomu tak bylo i v našem městě. Pouze nominanti KDU-ČSL nebyli koalicí
respektováni a koaliční zastupitelé pro ně nehlasovali, takže nebyli zvoleni. Stalo se tak
opakovaně, neboť KDU-ČSL nominovala uvedené kandidáty několikrát. Činila tak proto,
že kvalifikovanější zástupce neměla a nebyl žádný relevantní důvod, proč by tito dva navržení kandidáti neměli být zvoleni stejně, jako byli zvoleni všichni zástupci navržení ostatními stranami.
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	Jak již bylo uvedeno a rovněž prokázáno ve volbě členů výborů, jednotliví
zastupitelé hlasovali dle svého názoru. Rozdílnost hlasování koaličních zastupitelů při volbě členů výborů je toho nejlepším dokladem.
Když ve FV mohou být i lidé, kteří nemají žádné zkušenosti s chodem a financováním
města, proč tam nemůže být bývalý místostarosta, který se 8 let podílel na sestavování
městských rozpočtů? A když v KV mohou být lidé bez zkušeností s fungováním města a bez
znalosti předpisů, jejichž dodržování při fungování města má KV kontrolovat, proč tam
nemůže být právník se zkušenostmi ze zastupitelstva, rady a kontrolního výboru ve Velká
Bíteši a městské části Brno-Bystrc, a také z advokacie a Ústavního soudu? Že by proto,
že problematice naopak až moc rozumí? A neukazuje se nyní, co bylo pravým důvodem
odvolání v červnu 2020?
	Pro mě dosti překvapivá pasáž článku, týkající se osobního obhajování vlastních předpokladů pro případný výkon člena výboru ze strany neprohlasovaných kandidátů. Nechávám bez dalšího komentáře. Snad jen s dovětkem,
že poukazování na nezkušenost, a tím pádem na možnou neschopnost vykonávat řádně pozici u některých z nových členů výboru je, dle mého názoru za
hranou slušnosti.
A jak to celé dopadlo? Poté, co poněkolikáté nebyli zvoleni uvedení zástupci KDU-ČSL,
navrhl místo nich nové členy do obou výborů pan starosta, jehož sdružení však již v obou
výborech svého zástupce mělo. A tyto osoby byly (pouze) hlasy koalice zvoleny. Takže nejen
že KDU-ČSL na rozdíl od ostatních stran ve výborech nemá své zástupce, ale naopak je ve
FV i KV po dvou členech navržených panem starostou. A celkově je tedy v každém výboru
5 zástupců navržených koalicí a jen 2 opozicí…
	Po opakovaném nezvolení Ing. Tomáše Kučery a Mgr. Aleše Koubka do výborů zastupitelstva, stejně jako na předchozích dvou zasedáních zastupitelstva
jsem navrhnul zbývajícího kandidáta do kontrolního výboru a zbývajícího
kandidáta do finančního výboru. To za situace, kdy KDU-ČSL nenavrhovala
na uvedené pozice členů výborů kromě opakovaně neúspěšně navrhovaných
dvou zastupitelů nikoho ze svých dalších 4 současných zastupitelů. Po přednesení návrhů jsem zastupitele KDU-ČSL požádal ještě jednou o případný návrh
protikandidáta. Tuto možnost však odmítli. Při hlasování byli mnou navržení
kandidáti většinou z přítomných zastupitelů zvoleni.
Zastupitelé za KDU-ČSL Jan Václav Brym, Josef Janšta, Aleš Koubek, Tomáš Kučera,
František Melichar, Eduard Rovenský
Podporujeme vyjádření zastupitelů KDU-ČSL. Markéta Burešová a Libor Kotačka,
zastupitelé za TOP 09; Ondřej Machola, zastupitel za ČSSD
Názor místostarostky JUDr. Aleny Malé:
Když jsem byla redakcí Zpravodaje oslovena, abych se vyjádřila k článku J. V. Bryma,
J. Janšty, A. Koubka, T. Kučery, F. Melichara a E. Rovenského, jako zastupitelů za KDU-ČSL, s jeho veřejně sdělenou podporou od M. Burešové a L. Kotačky, zastupitelů za
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TOP 09 a O. Macholy, zastupitele za ČSSD, první, co mě napadlo (samozřejmě spolu
s klasikem), je, že:… „člověk by si měl vybírat bitvy tak veliké, aby to mělo nějaký přínos,
význam…“
Jenže pak jsem se začetla podrobněji, spojila si všechny opakované rozpravy, jež byly
vedeny na mnoha jednáních zastupitelstva, přečetla znovu zápisy z nich a uvědomila si,
že v textu článku už jde o takové argumentační klamy či fauly, u nichž je ale vlastně argumentace vynechána a místo toho je útočeno na potenciální oponenty. I že je vážně trochu
„unfair“ přenášet nevyřešené politické spory ze zastupitelského hřiště na redakci Zpravodaje. Ta se potom při svém rozhodování potácí mezi tím, že má na jedné straně povinnost
poskytovat občanům objektivní, vyvážené informace a na straně druhé dávat přiměřený
prostor pro sdělení členů zastupitelstva města.
Pojďme na doplňující souvislosti:
1)	Koalice opravdu před první volbou do výborů deklarovala, že nechce schvalovat napříč výbory a stranami totožné nominanty (myšleno z předchozího složení výborů),
protože převažovaly obavy, že se budeme dál točit v pomyslném kruhu, chtěli jsme
restart.
2)	Víceméně vzápětí, konkrétně při volbě Mgr. Burešové do funkce předsedkyně FV,
došlo k situaci, že paní zastupitelka dopředu ostře vymezila svůj postoj – navrhla navolit nejprve členy výboru a teprve podle toho, jak budou respektovány nominační
návrhy, se ona rozhodne, zda přijme kandidaturu na předsedkyni. Aby tedy nebyla
zpochybněna vážnost vlastní volby opoziční předsedkyně výboru (a Mgr. Burešová
nemusela podávat hned rezignaci, jak uvedla), byla její argumentace vzata v potaz
a starosta před samotným hlasováním veřejně sdělil, aby každý zastupitel hlasoval
jen podle svého osobního rozhodnutí. To se týkalo i všech dalších voleb i všech dalších zasedání ZM a bylo opakovaně do záznamu, naposledy i k dotazu Ing. Kučery,
předneseno.
3)	Volba Ing. Kučery probíhala na třech zasedáních (14. 9. 2020, 14. 12. 2020, 8. 2.
2021), a to celkem 6x, volba Mgr. Koubka 3x. Tj. byl opozici, a konkrétně KDU-ČSL, zachovaný velký časový prostor pro výběr svých nominantů. Navíc mezi
volbami probíhaly podrobné rozpravy, mj. byly i oběma dotčenými zastupiteli
vznášeny dotazy směrem k jednotlivým koaličním zastupitelům, proč pro některé
předtím ve výborech zapojené osoby hlasovali, a proč jsou tedy zrovna oni neprůchozí, a bylo jim tváří v tvář odpovězeno – viz podrobně zápisy ZM.
4)	Na posledním zasedání ZM byla v rámci diskuze otevřena otázka požadavku na
zveřejnění debatovaného článku ve Zpravodaji Mgr. Alešem Koubkem. Učinil tak
v návaznosti na písemnou informaci ředitele ICKK a zastupitele Ing. Jelínka o nastalé situaci v rámci redakce, jež stála před opakovaným rozhodnutím o jeho publikaci, když k jejím předchozím námitkám byl článek upraven Mgr. Koubkem v podstatě spíš jen stylisticky. Mgr. Koubek se při jednání dožadoval zveřejnění celé jeho
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komunikace s členy redakce, což bylo následně členům zastupitelstva doplněno.
Jak vyplývá ze zápisu zastupitelstva, byla Mgr. Koubkem v rámci této komunikace
docela hrubým způsobem zpochybněna erudice povětšinou nových členů výborů –
viz zápis ZM ze dne 12. 4. 2021.
5)	A závěrem? Když odstraníte stranickou nálepku, protože ta příčinou nezvolení rozhodně nebyla (řečeno i zaznamenáno na zasedáních ZM), k tomu odhodíte problém
s nedostatkem (či přebytkem) vzdělání, znalostí, zkušeností, který uměle a nebezpečně vytváří sami ve článku označení zastupitelé – nezůstaly nám tady tak trochu
ležet „Císařovy nové šaty“?
Vyjádření členů výborů, kteří dali souhlas s uveřejněním:
Jan Hotárek

(člen kontrolního výboru)

Přestože jsem se k záležitosti do projednání na kontrolním výboru neměl v úmyslu vyjadřovat, nemohu se zcela zdržet a napíši alespoň několik vět. Předně musím konstatovat,
že mi přijde naprosto nekorektní způsob, jakým je předmětný článek napsán, a že rozumím
důvodům, proč RR nedoporučila zveřejnění, i když bych pravděpodobně preferoval jiný
způsob řešení. Veřejně někoho hodnotit bez znalosti dotyčného a jediného důkazu pro taková tvrzení, je minimálně za hranou slušnosti. Kdyby alespoň svá vyjádření autoři článku
uvedli obligátním „podle našeho názoru“, aby případnému čtenáři bylo jasné, že se jedná
pouze o sdělení něčího názoru, nikoli faktu, jak to přitom bylo prezentováno.
Celkové hodnocení článku a následné komunikace si s dovolením ponechám až na
jednání KV. Dovolím si však vyjádřit pochybnost, zda je KV kompetentním orgánem
k řešení sporu mezi KDU-ČSL a ICKK. Mám za to, že KV je ZM zřizován k jinému
účelu, a že nemůže sloužit jako rozhodčí orgán. Nejsem si jist správností postupu zastupitelů KDU-ČSL, tj. žádostí o prošetření Kontrolním výborem ani zařazením do programu zasedání KV, když tím nebyl KV pověřen ZM. Mé obavy však možná pramení jen
z mé nezkušenosti a nedostatečné znalosti předpisů a moji zkušenější a znalejší kolegové
mi je pomohou rozptýlit.
Ing. Bohumil Jirgl

(člen kontrolního výboru)

Děkuji za poskytnuté podklady. Po jejich prostudování mohu zodpovědně prohlásit následující:
-	volba členů výborů je plně v kompetenci zastupitelstva, je to tedy politické rozhodnutí
a představitelé opozice vyjádřili svůj názor svým hlasováním,
-	osobně se mne velmi dotýká zpochybňování kompetence nově zvolených členů výborů
(tedy i mne),
-	odmítám jakékoliv „přezkušování“ nebo dokazování kompetence své nebo dalších
členů výborů.
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Jana Procházková

(členka finančního výboru)

Děkuji Vám za zaslání podkladů. Po prvotním přečtení jsem si myslela, že na něco takového nechci a nebudu ani reagovat, ale nedá mi to.
Přečetla jsem si opakovaně „METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ“ vydané ODBOREM VEŘEJNÉ SPRÁVY,
DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA, ale stále jsem nenašla nic jiného,
než že dle ust. § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích je orgánem příslušným k volbě předsedů a dalších členů výborů zastupitelstvo obce.
Dle ust. § 92 odst. 3 zákona o obcích je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Dle ust. § 87 zákona o obcích je k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Okamžikem vzniku členství je proto třeba rozumět okamžik, kdy se pro jeho volbu vyslovila nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce. Členy výboru zastupitelstva
obce mohou být nejen občané obce či jiné osoby uvedené v § 16 a 17 zákona o obcích,
ale i jakákoli jiná fyzická osoba. Zákon takové rozhodnutí přenechává zastupitelstvu obce,
které zpravidla při výběru kandidátů na členy výborů postupuje podle místních zvyklostí
i podle možností konkrétní obce. V tomto kontextu je třeba upozornit i na zákonem stanovenou neslučitelnost funkcí v případě členství ve finančním či kontrolním výboru. Jedná se
o funkci starosty, místostarosty, tajemníka obecního úřadu a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. A protože zákon o obcích nestanoví ani žádné věkové omezení, je třeba i například způsobilost nezletilé osoby kandidovat na člena výboru
a vykonávat práva a povinnosti s tím spojená posoudit dle obecné úpravy svéprávnosti
nezletilých, která je obsažena v § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl
plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové
a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Dle daného manuálu povaha činnosti spojená
s členstvím ve výboru apriori nevylučuje, aby tuto činnost vykonávala nezletilá osoba.
Je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že výbory jsou toliko iniciativními a poradními orgány
zastupitelstva, nemají žádnou rozhodovací pravomoc, resp. nemohou rozhodnutí utvářet
a realizovat. Zastupitelstvo obce (ani rada obce) nejsou povinni řídit se při personálním
obsazování výborů (a komisí) nominačními návrhy konkrétních politických (volebních)
stran. Volba předsedy a dalších členů výboru je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce
a zákon o obcích klade na zastupitelstvo jako volební orgán pouze jediný požadavek, a sice
aby byl předseda výboru členem zastupitelstva. Požadavek, aby i ostatní členové výboru
byli členy zastupitelstva, či dokonce byli proporcionálně zastoupeni z různých politických
stran a hnutí, již zákon o obcích neupravuje a záleží tak v zásadě na zastupitelstvu, koho
do svých iniciativních a kontrolních orgánů zvolí. Zastupitelstvu nic nebrání v tom, aby si
do výborů např. zvolilo občany, kteří na žádné z kandidátních listin do zastupitelstva obce
vůbec nefigurovali.
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Asi vzhledem k mým „téměř žádným zkušenostem a znalostem předpisů“ jsem opravdu
nenašla žádnou informaci o tom, že by člen výboru měl mít nějaké požadované vzdělání
a kolikaletou praxi by měl mít a jakým způsobem a kým by měl být přezkušován.
Rozhodně mne uráží, že někdo koho ani osobně neznám, si dovoluje hodnotit mé znalosti a zkušenosti.
Bc. Jiří Dohnal

(člen finančního výboru)

Nechtěl jsem se původně vyjadřovat, neboť se necítím uražen a chápu obě strany. Sám někdy
o svých schopnostech pochybuji a určitě se najdou větší odborníci na funkci člena finančního
výboru, než jsem já, ale v tomto sporu spíše nejde o odbornost, ale o ješitnost. K celé věci jenom
pár vět. Faktem je, že dva lidé nebyli zastupitelstvem zvoleni do výborů. Důvody zná každý
z nás a sahají do minulosti, kdy jsem ještě nebyl členem zastupitelstva. Také si je každý z nás
vysvětluje jinak a má na ně odlišný názor. Nechci hodnotit, zda je to správné, protože sám mám
nějaké pochybnosti, ale nemyslím si, že je to takový problém, když se členové zastupitelstva
mohou schůzí obou výborů účastnit a jejich děj ovlivňovat. Rozumím panu Koubkovi i panu
Kučerovi, že jim vadí jejich nezvolení a že se chtěli se svým názorem na věc, podporovaným
opozičními zastupiteli, svěřit ve Zpravodaji jako s nespravedlností na nich páchanou. Na druhou stranu také chápu RR Zpravodaje, že je čistě v její kompetenci, co půjde do tisku a co ne.
Nechci se vyjadřovat, zda je Zpravodaj města periodikum a je povinností redakce článek vydat,
ani lingvisticky rozebírat význam jednotlivých slov, ale můj názor je ten, že do Zpravodaje
nepatří spekulace o tom, jak je kdo odborně vzdělaný pro výkon člena výborů a kdo k tomu má
lepší předpoklady. To by se v příštím čísle objevila další reakce, která by se zase dotkla někoho
jiného, a nikdy by to neskončilo. Od toho je RR Zpravodaje, aby to posoudila a zamezila nějakému očerňování, spekulacím a urážkám. I pravda jednoho může být lží pro druhého. Domáhat
se přítomnosti na RR, abych obhájil svůj článek, mi přijde také nešťastné. Mohlo by se to stát
precedentem a to by RR mohla zasedat každý den. Na to prostě není čas a předpokládám,
že se to tak nedělá nikde. Já osobně bych to z pozice člena RR bral jako psychický nátlak.
Nechme každého, ať dělá svoji práci, jak nejlépe umí, a ukončeme prosím tento nešťastný
spor. Vždyť je to malichernost, kterými mnohdy začínají války. Lidi stejně většinou nezajímá,
že je tam Petr nebo Pavel, ale co pro ně uděláme.

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 79/2021 KONANÉ DNE 1. BŘEZNA 2021
2/79/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 78/2021 ze dne 15. 2. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 1. 3. 2021
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3/79/21/RM – rozhoduje uzavřít se společností JOKA Real Investments s.r.o., Skalice 197, 671 71
Skalice. IČ: 019 45 343 dohodu o finančním příspěvku na vybudování dvou vodovodních řadů v lokalitě U Stadionu na pozemcích p.č. 4606/1, p.č. 4609/3 a p.č. 751 v k.ú. Velká Bíteš ve výši 273.116,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
4/79/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 12/73/21/RM ze dne 11. 1. 2021 a nahradit ho usnesením:
RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v budově č. p. 281
na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č. p. 281, bytový dům,
který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p. č.
835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč se zřízením věcného předkupního
práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7-ti let od nabytí vlastnického práva k uvedené bytové
jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu za kupní cenu
ve výši 1.209.240,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
5/79/21/RM – rozhoduje
a) zveřejnit záměr změny nájemního vztahu:
- uzavřeného dne 1. 1. 2018 spočívajícího ve změně předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 48,53 m2 v budově č.p. 85, který je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- uzavřeného dne 15. 7. 2008 ve znění jeho dodatků spočívajícího ve změně předmětu nájmu,
a to na náhradní nebytový prostor o výměře 44,54 m2 v budově č.p. 85, která je součástí p.č. 60 v k.ú.
a obci Velká Bíteš,
b) prominout nájemné za pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 86, která je součástí
pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze dne 1. 3. 2016 ve znění jeho dodatků z důvodu nemožnosti jeho užívání vše na dobu od 1. 4. 2021 do doby dokončení rekonstrukce budovy č.p. 86,
která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
6/79/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501
Velká Bíteš, IČO: 27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 213, U Stadionu 548/B,
Velká Bíteš za cenu 393.537,00 Kč bez DPH (452.568,00 Kč s DPH 15%) a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
7/79/21/RM – rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 219 v k.ú. Velká Bíteš,
6 ks stříbrného smrku a 1 ks jeřábu obecného na pozemcích parc.č. 793 a parc.č. 795 v k.ú. Velká
Bíteš, vše ve vlastnictví města.
RM souhlasí s pokácením 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Velká Bíteš s tím,
že pokácení zajistí a náklady s tím spojené uhradí nájemce hrobového místa.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
8/79/21/RM – souhlasí s osazením zpomalovacího prahu na ulici Luční v lokalitě Babinec ve Velké
Bíteši, dle předloženého návrhu a pověřuje odbor investic a rozvoje zajištěním realizace tohoto návrhu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2021
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9/79/21/RM – souhlasí s poskytnutím části budovy č.p. 579, která je součástí pozemku p.č. 1339/8
v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 183,51 m2 Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvková organizace, IČ: 750 21 439, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 do výpůjčky na dobu rekonstrukce budovy č.p. 86, která je
součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš a s provedením nezbytných úprav předmětu výpůjčky k zajištění účelu užívání.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
10/79/21/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako budoucím povinným z věcného
břemene a spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem jako
budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k částem pozemků p.č. 2146/1, 2147/4, 2920/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem realizace stavby
„STL plynovod a 2 přípojky pro novostavby 2 rodinných domů na pozemku p.č. 4445/3 v k.ú Velká
Bíteš, číslo stavby: 8800100214“ za jednorázovou úhradu stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení
věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš ve výši
200,- Kč/bm za uložení v pozemku p.č. 2147/4 a 800,- Kč/bm za uložení v pozemcích p.č. 2146/1,
2920/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš bez dotčení vozovky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 3. 2021
11/79/21/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti vlastníka pozemku p.č. 3996/2, jehož součástí je budova č.p. 283, jiná stavba, v k.ú. a obci Velká Bíteš na zpevnění a zajištění sjízdnosti pozemku
p.č. 4039 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš užívaného
jako příjezdová komunikace na základě nájemní smlouvy ze dne 6. 8. 2012 ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 30. 1. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 3. 2021
12/79/21/RM – bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Programu Bezpečná silnice 2021 na výměnu 2 ks čekáren, a to v Pánově a Bezděkově a realizaci 1 ks nové čekárny na ulici
Vlkovská ve Velké Bíteši naproti výrobnímu závodu ITW Pronovia, a.s.
13/79/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ
4J32755, rok výroby 2006, za nejvyšší nabídku kupní ceny s její splatností před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
14/79/21/RM – rozhoduje připojit se k záměru okolních obcí za účelem umístění dopravních značek
zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun po silnici II/602 od EXIT 146 až po EXIT 168.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 3. 2021
15/79/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 373/1 oddělenou
geometrickým plánem č. 3164-180/2020 a nově označenou p.č. 373/3 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
7.570,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
16/79/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek p.č. 1777/6 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Nabyvatel
uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
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17/79/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
18/79/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke
dni 31. 3. 2021.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
19/79/21/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 6. 5. 2020 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a pachtýři na propachtování části pozemku p.č. 1695/1 orná půda
o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš se stanovením změny způsobu úhrady pachtovného, a to ve čtvrtletních splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2021
20/79/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina,
Městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a udělit plnou moc Kraji Vysočina
k zastupování ve všech úkonech zadávacího řízení veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“. Rada města Velká Bíteš jmenuje do hodnotící komise veřejné zakázky „III/3928
Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ členy a náhradníky.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 5. 2021
21/79/21/RM – souhlasí s přerušením provozu MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš od 29. 3.
2021 do 1. 4. 2021 z důvodu přemístění MŠ do náhradních prostor.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 29. 3. 2021
22/79/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za
nájemné v min. výši 1.000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
23/79/21/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace a ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o plošném uzavření MŠ na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021.
24/79/21/RM – schvaluje s účinností od 1. 3. 2021 platový výměr ředitelky Základní školy Velká
Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 3. 2021
25/79/21/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace o založení spolku „Škola do života, z. s.“.
26/79/21/RM – bere na vědomí
a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi spol. GasNet, s.r.o.,
IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 401 17 jako budoucí oprávněnou a městem
Velká Bíteš jako budoucím povinným týkající se přeložky STL plynovodní přípojky na pozemcích
p.č. 765/2 ostatní plocha, zeleň, p.č. 765/5 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 766/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH,
b) uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
mezi spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 401 17 a městem
Velká Bíteš.
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 80/2021 KONANÉ DNE 8. BŘEZNA 2021
2/80/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 79/2021 ze dne 1. 3. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 8. 3. 2021
3/80/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova
78/15, 602 00 Brno, IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Zkapacitnění
MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ za cenu 467.060 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou
Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 3. 2021
4/80/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v budově č.p.
281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je
součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
5/80/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 18/77/21/RM ze dne 8. 2. 2021 a nahradit ho usnesením:
RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v budově č.p. 283,
bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu
č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický
podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.397.950,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2021
6/80/21/RM – rozhoduje přijmout nabídku dodavatele, IČO 02008726 na vyhotovení žádosti
o dotaci a administraci projektu „Opatření na úsporu energií a bezbariérové úpravy v objektu MŠ
U Stadionu ve Velké Bíteši - venkovní únikové požární schodiště“ a uzavřít s ním Příkazní smlouvu
za cenu 35.000,-Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 5. 2021
7/80/21/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o.:
- v olí členem dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. v jejím
funkčním období pana Zdeňka Řezáče
- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 15. 3. 2021
8/80/21/RM – konstatuje výrazně nízkou kvalitu telefonního spojení zajišťovaného mobilními
operátory O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.
ve dnech 7. - 8. 3. 2021 na území města Velká Bíteš a rozhoduje podat stížnost na úroveň kvality
poskytovaných služeb mobilních operátorů a požadovat garanci zajištění dostupnosti těchto služeb
na území města Velká Bíteš včetně městských částí Ludvíkov, Košíkov, Jindřichov, Jestřabí, Březka,
Holubí Zhoř, Jáchymov, Bezděkov a Pánov.
odpovědnost: starosta termín: 12. 3. 2021
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 81/2021 KONANÉ DNE 15. BŘEZNA 2021
2/81/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 80/2021 ze dne 8. 3. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 15. 3. 2021
3/81/21/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
4/81/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a dokrytí ztráty z rezervního fondu dle
předloženého návrhu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
5/81/21/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
6/81/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
7/81/21/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
8/81/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
9/81/21/RM – rozhoduje poskytnout dar vlastníkům zahradních chatek v lokalitě „na Prajzech“
v k. ú. Velká Bíteš, část Janovice, č. e. 41, 42, 44, 45, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66 a bez č. e. na p. č. 2434/38 ve výši 800,- na jednoho plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a uzavřít darovací smlouvy s uvedenými vlastníky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2021
10/81/21/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše
za rok 2020.
11/81/21/RM – bere na vědomí informace o kapacitních a organizačních důvodech, které brání
zřízení přípravné třídy v ZŠ Velká Bíteš na ulici Sadová.
12/81/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 02008726 na služby související s dotačním projektem „Výstavba chodníku v ulicích Rajhradská - Jihlavská, Velká Bíteš” za cenu 25.000 Kč
a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2021
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13/81/21/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým termínem zápisu dětí do mateřských škol ve Velké
Bíteši dne 12. 5. 2021.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 12. 5. 2021
14/81/21/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 5. 2021 do 31. 10. 2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2021
15/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu
města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1821/21 ve
výši 1.500.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí příjemcem dotace
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
16/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
MÚVB/1088/21 ve výši 780.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem
Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí
příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
17/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
MÚVB/1231/21 ve výši 1.250.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem
Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí
příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
18/81/21/RM – rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii Yulong dar z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1029/21 ve výši 18.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí daru městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových
stránkách příjemce daru nebo při konání akcí příjemcem daru a uzavřít Darovací smlouvu s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
19/81/21/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod
č. j. MÚVB/1029/21 ve výši 31.500 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace
městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo
při konání akce příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
20/81/21/RM – rozhoduje poskytnout Domácí ošetřovatelská péče dar z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2020 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1671/21 ve výši 10.000 Kč a uzavřít
Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
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21/81/21/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1575/21 z důvodu z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
22/81/21/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Krajem Vysočina,
IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce pozemků, a to:
a) par. č. 4693/4 – orná půda o výměře 704 m2, par. č. 4692/3 – orná půda o výměře 225 m2, par. č.
4691/6 – orná půda o výměře 401 m2, par. č. 4690/2 – orná půda o výměře 199 m2, par. č. 4689/1 –
orná půda o výměře 320 m2, par. č. 4686 – orná půda o výměře 218 m2, par. č. 2285/7 – orná půda
o výměře 779 m2, par. č. 2285/6 – orná půda o výměře 434 m2, par. č. 4600/3 – orná půda o výměře
67 m2, par. č. 4599/2 – orná půda o výměře 121 m2, par. č. 4598/3 – orná půda o výměře 591 m2, par.
č. 4597/2 - orná půda o výměře 346 m2, par. č. 4596/2 – orná půda o výměře 36 m2, par. č. 4594/2
– orná půda o výměře 113 m2, par. č. 4685/2 – orná půda o výměře 1110 m2, par. č. 4684/2 – orná
půda o výměře 1563 m2, par. č. 4680/3 – orná půda o výměře 1002 m2, par. č. 4683/2 – orná půda
o výměře 1106 m2, par. č. 4682/3 – orná půda o výměře 991 m2, par. č. 4679/3 – orná půda o výměře
2163 m2, par. č. 4676/3 – orná půda o výměře 851 m2, par. č. 4675/3 – orná půda o výměře 2023 m2,
par. č. 4674/3 – orná půda o výměře 1737 m2, par. č. 4673/2 – orná půda o výměře 658 m2, par. č.
4672/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 4671/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3241 – orná
půda o výměře 30 m2, par. č. 3242 – orná půda o výměře 175 m2, par. č. 3243/2 – orná půda o výměře 217 m2, par. č. 3236/2 – orná půda o výměře 48 m2, par. č. 3237/4 – orná půda o výměře 51 m2,
par. č. 3237/2 – orná půda o výměře 1923 m2, par. č. 3238/3 – orná půda o výměře 1084 m2, par. č.
3236/3 – orná půda o výměře 251 m2, par. č. 3253/2 – orná půda o výměře 1419 m2, par. č. 3254/2 –
orná půda o výměře 320 m2, par. č. 3255/2 – orná půda o výměře 50 m2, par. č. 3256/2 – orná půda
o výměře 33 m2, par. č. 3257/2 – orná půda o výměře 11 m2, par. č. 3258/2 – orná půda o výměře 4415
m2, par. č. 3262 – orná půda o výměře 1673 m2, par. č. 3266/3 – orná půda o výměře 507 m2, par. č.
3269/2 – orná půda o výměře 2782 m2, par. č. 3286/4 – orná půda o výměře 2296 m2, par. č. 3291/3 –
orná půda o výměře 467 m2, par. č. 3289/8 – orná půda o výměře 230 m2, par. č. 3292/4 – orná půda
o výměře 1260 m2, par. č. 3294/6 – orná půda o výměře 980 m2, par. č. 3295/5 – orná půda o výměře
346 m2, par. č. 3296/4 – orná půda o výměře 962 m2, par. č. 2330/6 – trvalý travní porost o výměře
133 m2, par. č. 2330/7 – trvalý travní porost o výměře 531 m2, par. č. 2345/7 – ostatní plocha, ost.
Komunikace o výměře 671 m2, par. č. 3297/2 – orná půda o výměře 650 m2, par. č. 3298/3 – orná
půda o výměře 356 m2, par. č. 3299/3 – orná půda o výměře 151 m2, par. č. 3300/2 – orná půda
o výměře 57 m2, par. č. 3301/2 – orná půda o výměře 6 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 1177
m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 3310/2 – orná půda o výměře 475 m2, par. č.
3311/3 – orná půda o výměře 1814 m2, par. č. 3325/2 – orná půda o výměře 1283 m2, par. č. 3326/2 –
orná půda o výměře 428 m2, par. č. 3312/3 – orná půda o výměře 2418 m2, par. č. 3313/2 – orná půda
o výměře 1700 m2, par. č. 2350/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 1366 m2, par. č. 3314/3 – orná
půda o výměře 1100 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 1470 m2, par. č. 3316/3 – orná půda
o výměře 765 m2, par. č. 3318/3 – orná půda o výměře 1430 m2, par. č. 3319/2 – orná půda o výměře
453 m2, par. č. 3320 – orná půda o výměře 468 m2, par. č. 3321/4 – orná půda o výměře 4339 m2, par.
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č. 2352/9 – trvalý travní porost o výměře 1904 m2, par. č. 2354/9 – vodní plocha o výměře 18 m2, par.
č. 3322 – orná půda o výměře 855 m2, par. č. 3324/1 – orná půda o výměře 1192 m2, par. č. 2347/1
– ostatní plocha, neplodná o výměře 742 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 354
m2, par. č. 3365/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3366/2 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3367
– orná půda o výměře 58 m2, par. č. 2355 – ostatní plocha, neplodná o výměře 377 m2, par. č. 2439
– trvalý travní porost o výměře 190 m2, par. č. 2438/6 – trvalý travní porost o výměře 290 m2, par. č.
2438/12 – trvalý travní porost o výměře 826 m2, par. č. 2440/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře
260 m2, par. č. 2446 – orná půda o výměře 822 m2, par. č. 2447/4 – ostatní plocha, neplodná o výměře
268 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velké Bíteš, par. č.
1606/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2, par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 807
m2, par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 990 m2, par. č. 1620/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 535
m2, par. č. 1620/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2, par. č. 1518/9 – orná půda o výměře 467
m2, par. č. 1518/11 – orná půda o výměře 219 m2, par. č. 1518/10 – orná půda o výměře 123 m2, par.
č. 1620/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2, par. č. 1620/8 – ostatní plocha, silnice o výměře
167 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené k zastavění stavbou
stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu určitou, tj. počínaje dnem předání staveniště
zhotoviteli stavby a konče dnem převodu vlastnictví stavbou zastavěných a geometrickým plánem
oddělených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina,
b) par. č. 3254/1 – orná půda o výměře 931 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 23 m2, par.
č. 3311/2 – orná půda o výměře 1157 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 57 m2, všechny
v k.ú. Velká Bíteš a pozemky dle katastru par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 618 m2 a par.
č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 48 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako
plochy určené
k využití jako plochy určené ke skládkování ornice a zeminy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ
obchvat“ a k jejich následné rekultivaci, a to na dobu 36 měsíců počínaje dnem předání staveniště
zhotoviteli stavby,
c) - par. č. 4692/2 – orná o výměře 210 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 4685/3
– orná půda o výměře 266 m2, par. č. 3244 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3305/1 – orná půda
o výměře 23 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 257 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 116
m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 317 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice
o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš za účelem jejich užívání jako plochy určené k využití
jako plochy určené k přeložkám vodovodu, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce hospodářských
sjezdů a jako manipulační plochy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu 24
měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
23/81/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje, na rok 2021, s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2021
24/81/21/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
o konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

58 | Květen – Červen 2021

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

25/81/21/RM – schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 1. 4. 2021 dle návrhu
ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 4. 2021
26/81/21/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
27/81/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
28/81/21/RM – schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2021
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č. j. MÚVB/1851/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
29/81/21/RM – rozhoduje prominout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov, IČ: 488 98
490, se sídlem Bezděkov 35, 595 01 Velká Bíteš pachtovné ve výši 0,40 Kč/m2/rok
- z a propachtovaný rybník na pozemcích p.č. 286 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1225 m2
a p.č. st. 52 zastavěná plocha a nádvoří, hráz ohrazující umělou vodní nádrž o výměře 203 m2 v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše, Velká Bíteš za období 2019-2022, protože není možno předmět pachtu
využívat k intenzivnímu chovu ryb,
- z a propachtovaný rybník na pozemku p.č. 292/1 vodní plocha, vodní nádrž o výměře 1442 m2
a části pozemku p.č. 421/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 700 m2 v k.ú. Bezděkov
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za období 2019–2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
30/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/3 v budově č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč se
splatnostní kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
31/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/6 v budově č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
32/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/202 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných
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částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši
id. 7820/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
1.375.950,- Kč se splatnostní kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
33/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/205 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120
a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši
id. 6680/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
1.342.170,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
34/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/201 v budově
č.p. 283, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.334.590,- Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
35/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/4 v budově č.p.
283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech
domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč se
splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
36/81/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/206
v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl
na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve
výši id. 7100/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 327 m 2 ve výši id. 7100/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 1.373.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
37/81/21/RM – bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2020 a Zprávu
o provozních a mzdových nákladech Městské policie Velká Bíteš za rok 2020.
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38/81/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti DMK system s.r.o, Hrotovická
– Průmyslová Zóna 169, Třebíč - Střítež, IČ: 28291786 na výrobu, dopravu a montáž dřevěných
vazníků střechy kulturního domu v Jáchymově a uzavřít Smlouvu o dílo s cenou 158.836,70 Kč
včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 3. 2021
39/81/21/RM – ukládá odboru investic a rozvoje zajistit oplocení prostranství u bočního vchodu
kulturního domu ve Velké Bíteši z jižní strany objektu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2021
40/81/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 20 m2 a část pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 82/2021 KONANÉ DNE 29. BŘEZNA 2021
2/82/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 81/2021 ze dne 15. 3. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 29. 3. 2021
3/82/21/RM – schvaluje bezúplatný převod majetku dle návrhu Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1931/21 na organizační složku Městské
muzeum ve Velké Bíteši.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
4/82/21/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2020 k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této
účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
5/82/21/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce na 11 m² pozemku p.č. 132/5
v k.ú. Pánov, obec Velká Bíteš, pro stavbu: „Výměna autobusové čekárny v místní části Pánov“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2021
6/82/21/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet
města za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
7/82/21/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvkové organizace o přerušení provozu mateřské školy v souladu s krizovým opatřením vlády
ČR ze dne 18. 3. 2021 a ze dne 26. 3. 2021.
8/82/21/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením 3 vyhrazených parkovacích stání po dobu realizace
stavby „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ pro vozidla RZ 4J9 9284, 7AK 6790
a 3J5 9022 na parkovišti vedle ZUŠ s tím, že instalaci značení zajistí město Velká Bíteš. Vyhrazená
parkovací místa budou využívána pouze pro vozidla technicky způsobilá k provozu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2021
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9/82/21/RM – doporučuje ZM přesun části prostředků v rozpočtu města na rok 2021
z investičního příspěvku pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, určeného na nákup myček na příspěvek na provoz této příspěvkové organizace ve výši
26.536,09 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
10/82/21/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za
rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
11/82/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
12/82/21/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok
2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
13/82/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
14/82/21/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2114/21 ve výši 15.000 Kč
a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
15/82/21/RM – rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě
jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2059/21 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
16/82/21/RM – rozhoduje poskytnout spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2094/21 ve výši
30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o dotaci s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
17/82/21/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
18/82/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2021
19/82/21/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření
města č. 3/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
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20/82/21/RM – doporučuje ZM schválit aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Velká
Bíteš na roky 2022 a 2023.
odpovědnost: odbor finanční termín: 12. 4. 2021
21/82/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská
2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci
„Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ ve výši 1.697.058 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2021
22/82/21/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné v min. výši 1.000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce byla doručena jedna nabídka
b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od společnosti ISOMA s.r.o.
c) rozhoduje pronajmout nebytový prostor č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2
v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš společnosti ISOMA s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 27232565 za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok od 1. 4.
2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
23/82/21/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu osobního
automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za nejvyšší nabídku kupní ceny s její splatností před podpisem kupní smlouvy byly doručeny tři nabídky kupní ceny
b) otevřela a projednala nabídku doručenou ve výši 10.500 Kč, ve výši 10.500 Kč a ve výši
8.000 Kč
c) nepřijímá nabídku ve výši 10.500 Kč, ve výši 10.500 Kč, ve výši 8.000 Kč
d) s ohledem na předložené nabídky rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za minimální cenu 10.500 Kč se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2021
24/82/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/206 v budově
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7 let od nabytí
vlastnického práva k uvedené bytové jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu za kupní cenu ve výši 1.209.240,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
25/82/21/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako postupitelem a Krajem Vysočina,
IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako postupníkem smlouvu o postoupení práv
a povinností:
•	nájemní smlouva uzavřená dne 18. 11. 2020 na užívání pozemku par. č. 3255/1 v k.ú. Velká Bíteš
a obci Velká Bíteš;
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•	nájemní smlouva uzavřená dne 4. 11. 2020 na užívání části pozemku par. č. 3315/1 v k. ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 3. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k. ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 3. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k. ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	smlouva o právu provést stavbu na užívání části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým
plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par. č. 4687 oddělené
geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/2, části pozemku par.
č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4601/2,
všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par. č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11 v k. ú. Březské a obci Březské;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 24. 11. 2020 na užívání pozemku par. č. 3256/1 v k.ú. Velká Bíteš
a obci Velká Bíteš;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 5. 2. 2021 na užívání části pozemku par. č. 3275/1 v k.ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 22. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k.ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 22. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par.
č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/2, části
pozemku par. č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č.
4601/2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par. č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11 v k. ú. Březské a obci Březské;
•	nájemní smlouva uzavřená dne 22. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k.ú. Velká
Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 22. 3. 2021 na užívání části pozemku par. č. 4687
oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par.
č. 4687/2, části pozemku par. č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově
označené jako par. č. 4601/2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par.
č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11
v k. ú. Březské a obci Březské;
•	smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM uzavřená dne 8.2.2021 pro souhlas s provedením stavebního záměru na části pozemku par. č. 3012/1
(dle GP č. 3187-148/2020 p.č. 3012/13), na části pozemku p.č. 3012/1 (dle GP č. 3187-148/2020
p.č. 3012/11) a na části pozemku p.č. 3012/1 (dle GP č. 3187-148/2020 p.č. 3012/12), všechny
v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
•	smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 14.10.2020 za účelem rekonstrukce kanalizační
stoky na části pozemku p.č. 3262 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené jako p.č. 3262/3 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
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•	smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 16.3.2021 za účelem rekonstrukce kanalizačních
stok na částech pozemků p.č. 3286/3 a p.č. 3286/4, oba v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2021
26/82/21/RM – rozhoduje uzavřít
- dodatek nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2018 ve znění jejích dodatků, jehož předmětem bude změna
předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 48,53 m2 v budově č.p. 85, který je
součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
- dodatek nájemní smlouvy uzavřené dne 15. 7. 2008 ve znění jeho dodatků, jehož předmětem bude
změna předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 44,54 m2 v budově č.p. 85, která
je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš
vše na dobu od 1. 4. 2021 do doby dokončení rekonstrukce budovy č.p. 86, která je součástí pozemku
p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2021
27/82/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
28/82/21/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2124/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
29/82/21/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu na úhradu projektové dokumentace se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 na akci „Velká Bíteš
– novostavba 14BD – vodovod a kanalizace ulice U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“ ve výši
125.000 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2021
30/82/21/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2176/21.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2021
31/82/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/201 v budově
č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový
dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku
p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
32/82/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných
částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120
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a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši
id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
1.397.950,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
33/82/21/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2263/16 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 267 m2 a část pozemku p.č. 2265/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021
a nově označenou p.č. 2265/7 orná půda o výměře 934 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
34/82/21/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
35/82/21/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín:30. 4. 2021
36/82/21/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2538/4 trvalý travní porost o výměře 3448 m2 a p.č. 2537/7 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- id. 1/8,
- id. 1/8,
- id. 3/32,
- id. 1/8
za cenu 500,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 4. 2021
37/82/21/RM – rozhoduje souhlasit se stavebními úpravami (výměna podlahových krytin v chodbě
a obytných místnostech a výměna interiérových dveří včetně obložení zárubní) v bytě, U Stadionu
548, Velká Bíteš dle žádosti nájemce bytu, které se po realizaci stanou součástí bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2021
38/82/21/RM – rozhoduje uzavřít „Dohodu o zajištění výstavby domovních přípojek a převodu
vlastnických práv k přípojkám“ s jednotlivými vlastníky přilehlých pozemků v ulici Rajhradská,
Velká Bíteš pro realizaci stavby „Zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě ulice Rajhradské ve Velké Bíteši“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2021
39/82/21/RM – rozhoduje souhlasit se změnou termínu zápisu dětí do mateřských škol ve Velké
Bíteši na školní rok 2021/2022, který proběhne od 3. do 14. května 2021.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 3. 5. 2021
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40/82/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 23/41/20/RM ze dne 10. 2. 2020 takto:
Rada města rozhoduje předběžně souhlasit se stavebním záměrem na parcele č. 300/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše s podmínkou příjezdové komunikace přes části pozemků parc.č. 293/1 a parc. č.
293/16. Podmínkou definitivního odsouhlasení je majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 298/2
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 6. 4. 2021
41/82/21/RM – bere na vědomí podání ze dne 18. 2. 2021 ve věci změny zástavby objektu Růžová
246, Velká Bíteš, projekčně zpracované dne 16. 2. 2021 a rozhoduje nesouhlasit se záměrem přestavby v dotčeném území podle předloženého projekčního návrhu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 12. 4. 2021
42/82/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00
Brno, IČO: 25533843 na administraci veřejné zakázky - Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš
a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 65.000Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 3. 2022
43/82/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování architektonicko-urbanistické
studie volnočasové plochy v lokalitách Sadová a pod Babincem ve Velké Bíteši za celkovou cenu
95.000 Kč a uzavřít příslušnou smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 12. 4. 2021
44/82/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o příspěvku ve výši 117.590 Kč na investiční akci „Velká
Bíteš - prodloužení vodovodního řadu Pod Babincem II“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 20. 4. 2021
45/82/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytování služby SMS TRITIUS s poskytovatelem
Tritius Solutions a.s. dle návrhu Městské knihovny Velká Bíteš ze dne 22. 3. 2021.
odpovědnost: knihovnice termín: 30. 4. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 83/2021 KONANÉ DNE 31. BŘEZNA 2021
2/83/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 82/2021 ze dne 29. 3. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 31. 3. 2021
3/83/21/RM – rozhoduje prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko podat žádost Ministerstvu zemědělství o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro realizaci díla kanalizace v místní
části Košíkov.
odpovědnost: starosta termín: 15. 4. 2021
4/83/21/RM – rozhoduje nepřijmout cenové nabídky na opravu komunikace v místní části Košíkov
- společnosti COLAS CZ, a.s., Strojírenská ulice, Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 ve výši
1.209.156,03 Kč včetně DPH
- společnosti SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 ve výši
1.225.403,30 Kč včetně DPH z důvodu přípravy budování kanalizace v místní části Košíkov.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2021
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6/83/21/RM – doporučuje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš ruší
usnesení č. 13/13/16/ZM ze dne 26. 9. 2016, kterým bylo schváleno Zadání Územního plánu Velká
Bíteš a rozhoduje, že bude zpracován nový návrh Zadání Územního plánu Velká Bíteš.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení Územního
plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 12. 4. 2021

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 84/2021 KONANÉ DNE 12. DUBNA 2021
2/84/21/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 83/2021 ze dne 31. 3. 2021.
odpovědnost: rada města termín: 12. 4. 2021
3/84/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 14/82/21/RM ze dne 29. 3. 2021 a nahradit ho
novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká
Bíteš z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2114/21 ve výši 5.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
4/84/21/RM – na základě žádosti ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 25. 3. 2021 a souhlasného stanoviska ředitelky Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace ze dne 29. 3. 2021 rozhoduje souhlasit s prodloužením užívání prostor dvou
tříd v suterénu budovy Tišnovská 115 ve Velké Bíteši Základní školou a Praktickou školou Velká
Bíteš, příspěvkovou organizací do 30. 6. 2024 a s následným zápisem místa poskytovaného vzdělávání Tišnovská 115, 595 01 Velká Bíteš u základní školy a školní družiny, jejichž činnost vykonává
právnická osoba s názvem Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace,
do školského rejstříku.
odpovědnost: ředitelka ZŠ a PŠ Velká Bíteš termín: 30. 4. 2021
5/84/21/RM – rozhoduje naložit s předměty nalezenými na území města Velké Bíteše dle návrhu
odboru správního takto – movité věci předat k likvidaci na sběrný dvůr, finanční hotovost vložit na
účet města, koloběžku a kolo darovat prostřednictvím sociální pracovnice odboru správního MÚ
Velká Bíteš po vyhodnocení sociální potřebnosti obdarovaného.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 5. 2021
6/84/21/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke
dni 30. 4. 2021.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2021
7/84/21/RM – rozhoduje bezúplatně nabýt ústřednu EZS, výrobní č. 2190-4502080, nomenklaturní
číslo 221405030014, v pořizovací ceně 5.639,- Kč od České republiky – Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2021
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8/84/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p.
281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m 2 ve výši id.
6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
1.234.320,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2021
9/84/21/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3210-171/2020 a nově označenou p.č. 691/10 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 53 m 2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 64.820,- Kč. Náklady související s nabytím části
pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 6. 2021
10/84/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s. Strojírenská ulice, Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 a uzavřít s ní smlouvu na opravu komunikace
v místní části Jestřabí za cenu 1.207.580,48 Kč včetně DPH, dále přijmout cenovou nabídku
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš,
IČO 25594940 a objednat u ní odvodnění terénu za cenu 329.513,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 10. 2021
11/84/21/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká
Bíteš a advokátem, IČ: 66248272.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2021
12/84/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 43/82/21/RM ze dne 29. 3. 2021 a nahradit
ho novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 633 62
767, na zpracování architektonicko-urbanistické studie volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši a uzavřít s ním smlouvu o dílo s celkovou cenou 126.000 Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 5. 2021
13/84/21/RM – a) bere na vědomí posouzení postupu orgánů města Velké Bíteše v souvislosti
se záměrem 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“ zpracované advokátní kanceláří Pásek Honěk & Partners,
doručeného městu Velká Bíteš dne 25.01.2021, ze kterého vyplývá, že ze strany města Velká
Bíteš bylo jednáno zcela transparentně a nad rámec zákonných povinností bylo postupováno
tak, aby byl dán dostatečný prostor případným zájemcům o koupi uvedených pozemků.
b) pověřuje advokátní kancelář Pásek Honěk & Partners k provedení všech právních kroků směřujících
k úplatnému 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“,
v souladu s platnými právními předpisy a usnesením zastupitelstva města č. 16/14/20/ZM.
odpovědnost: odbor majetkový
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/2021 KONANÉHO DNE 12. DUBNA
1/17/21/ZM určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.
3/17/21/ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 4. 2021
4/17/21/ZM ruší usnesení č. 13/13/16/ZM ze dne 26. 9. 2016, kterým bylo schváleno Zadání Územního plánu Velká Bíteš a rozhoduje, že bude zpracován nový návrh Zadání Územního plánu Velká
Bíteš. Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2021
5/17/21/ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2022 a 2023.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
6/17/21/ZM schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2020 k rozvahovému dni 31. 12.
2020 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2021
7/17/21/ZM schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2020
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
8/17/21/ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2021.
9/17/21/ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 3/2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2021
10/17/21/ZM rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na
základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1821/21 ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou
uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových
stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace
s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2021
11/17/21/ZM rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok
2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1088/21 ve výši 520.000 Kč
s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech
a na webových stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2021
12/17/21/ZM rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok
2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1231/21 ve výši 830.000 Kč
s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech
a na webových stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2021
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13/17/21/ZM rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. 8077/21 ve výši 25.000
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2021
14/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/3 v budově č.p. 283, bytový dům, který
je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům,
který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
15/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/4 v budově č.p. 283, bytový dům, který
je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům,
který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
16/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/6 v budově č.p. 283, bytový dům, který
je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům,
který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní
smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
17/17/21/ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 283/201 v budově č.p. 283, který je součástí
pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je
součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.334.590,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím k pronájmu sociální byt 2+1 vhodný pro svobodné matky s dítětem
ve Velké Bíteši, Kostelní 70. Více info na tel. č. 731 409 122.
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Sečení trávy od 0,65 Kč/m², tel. č. 608 065 337.
Palivové dřevo, i suché, tel. č. 608 065 337.
„Všem maminkám k jejich svátku přeje hodně zdraví a rodinného štěstí“

ZO KSČM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
8. dubna 2021 oslavili 60 let společného života
diamantovou svatbu
manželé
Marie a Stanislav NOVÁČKOVI
z Velké Bíteše
10. dubna 2021 oslavili 55 let společného života
smaragdovou svatbu
manželé
Jaroslava a František BURIANOVI
z Velké Bíteše
22. dubna 2021 oslavili 60 let společného života
diamantovou svatbu
manželé
Růžena a Bohuslav HUDEČKOVI
z Velké Bíteše
29. dubna 2021 oslavili 60 let společného života
diamantovou svatbu
manželé
Jiří a Alena Vlčkovi
z Velké Bíteše
Jubilantům pogratulovaly členky Sboru pro občanské záležitosti
a připojily poděkování za příkladné a dlouholeté soužití.
Své blahopřání připojuje také redakce Zpravodaje
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VZPOMÍNÁME
Dne 5. června 2021 uplyne 5 let od úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana Miroslava Smolíka z Velké Bíteše.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Jiřina,
dcery Miroslava a Jiřina s rodinami.

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 červenec/srpen 2021: 16. června 2021. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

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

Květen – Červen 2021  | 73

Komerční sdělení / Inzerce

74 | Květen – Červen 2021

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

Komerční sdělení / Inzerce

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

Květen – Červen 2021  | 75

Komerční sdělení / Inzerce

76 | Květen – Červen 2021

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

Komerční sdělení / Inzerce

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

Květen – Červen 2021  | 77

Komerční sdělení / Inzerce

78 | Květen – Červen 2021

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

