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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 
společně jsme doputovali ke konci volebního období,  
které se započalo komunálními volbami 5. a 6. října 2018. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 5. 11. 2018 
jsem díky vám dostal možnost potřetí za sebou pokračovat ve 
funkci starosty města a prokázat společně s koaličními part-
nery, že vaše volba osob do vedení města, kteří dlouhodobě  
s nasazením pracují pro město a jeho občany a kteří během 
čtyř let připravili a zrealizovali nejvýznamnější stavby ve 
městě za poslední desetiletí, byla správná. 

Důkazem jsou dokončená revitalizace objektů prvního 
stupně základní školy Tišnovská – Za Školou včetně úpravy ploch při hlavním vstupu z ulice 
Na Valech a Tišnovská, kompletní rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na Masarykově 
náměstí včetně školních zahrad a úprav okolí, příprava a aktuálně probíhající výstavba staveb 
obchodní zóny se supermarketem LIDL při ulici Vlkovská, příprava výstavby domova pro 
seniory U Stadionu, završená 18. srpna podpisem smlouvy se společností, která celý tento 
projekt nejpozději do roku 2025 zrealizuje a rovněž kompletní zajištění přípravy výstavby 
dvoukilometrového severozápadního úseku městského silničního obchvatu mezi Rasovnou  
a Krevlicemi, který je právě dokončován a bude uveden do provozu v září. 

Stejně důležité však pro obyvatele Velké Bíteše a městských částí jsou provedená re-
konstrukce druhé části ulice Nová Čtvrť, výměny výtahů v bytových domech U Stadionu  
a na městské poliklinice. Opravy, stavební úpravy a nové oplocení na fotbalovém stadionu, 
zahájení prací na přechodu pro chodce včetně nasvětlení na ulici Tišnovské a na Karlově,  
výměna a doplnění autobusových čekáren ve městě a městských částech, úpravy dvorní plo-
chy včetně oplocení a nové vnější kanalizace u kulturního domu na Vlkovské ulici, provedení 
nového veřejného osvětlení ulic Za Potokem, Strmá, Karlov a městských částech. Přístavba 
únikového schodiště mateřské školy U Stadionu, které tomuto objektu chybělo více jak čtyři-
cet let. Akustické úpravy tělocvičny Základní školy Velká Bíteš na Sadové ulici, workoutové 
hřiště na Družstevní ulici, aktuálně realizované multifunkční hřiště s umělým povrchem mezi 
bytovými domy U Stadionu, které nahradí stávající prašné hřiště a rovněž také komplexní 
rekonstrukce komunikace s vybudováním nových chodníků a inženýrských sítí v ulici Ra-
jhradské. Právě dokončená rekonstrukce Tyršové ulice v její spodní části u ulice Lánice, 
drobné stavební úpravy a revitalizace zeleně na obou městských hřbitovech či výsadba no-
vých ploch zeleně ve městě. Celkový výčet uskutečněných záměrů je rozsáhlejší, ale neměly 
by v něm chybět realizace, uskutečněné v místních částech – opravená městská komunikace 
v Jestřabí, nové obratiště a zahájení provozu autobusové linky v Jestřabí, výstavba chodníku 
v Ludvíkově, nový vodovod pro obec Košíkov, spolupráce s občany a místní SDH při roz-
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voji volnočasového areálu v centru obce Košíkov, oprava cesty mezi místními částmi Holubí 
Zhoř a Jáchymov. Za zmínku jistě stojí i výrazné zvýšení finanční a materiální podpory zása-
hové jednotky SDH Velká Bíteš, zejména pořízením nové automobilové stříkačky Tatra 4x4 
a dopravního automobilu Mercedes.

Celkový rozsah podpory a realizace všech opatření a investic ve městě v letech 2018 
až 2022 je zveřejněn na webu www.vbites.cz v části informací o městském úřadu,  
materiálech finančního odboru k rozpočtům jednotlivých kalendářních roků. Rozsah  
a kvalita odvedené práce za toto volební období je nejlepší odpověď na permanentní 
kritiku současné opozice práce vedení města. Musím konstatovat, že prostor, který měla 
opozice čtyři roky ke konstruktivní práci v zastupitelstvu pro město, sama promarnila. 
Soustředila se pouze na opakování tvrzení o zadlužování města a kritice kroků města, 
týkající se rekonstrukce základní školy a dlouhodobě plánované privatizace malé části 
městských bytů. Tyto záležitosti spolu úzce souvisí. Úhrada části nákladů rekonstrukce 
školy výnosem z prodeje bytového fondu města, v jedné z nejstarší části sídliště U Sta-
dionu, byl totiž připraven již v minulém volebním období tehdejší koalicí. Politický 
přístup opozice pokračoval v případě projednávání záměru rekonstrukce mateřské školy 
Masarykovo náměstí. Na zasedáních zastupitelstva opozice zvolila formu odmítání zá-
měru s poukazem na jeho momentální nadbytečnost, a dle jejího tvrzení, nedostatečnou 
přípravu celé akce. Nebyla ochotna akceptovat fakt, že i příprava této akce byla zahá-
jena již v minulém období a na základě přijímacích řízení v předchozích letech bylo 
zcela zřejmé, že městu budou chybět od letošního září místa pro umístění bítešských 
předškoláků do městských mateřských škol. Tato negativní politická konfrontační stra-
tegie opozice vyvrcholila v procesu projednávání záměru prodeje pozemku v lokalitě  
U Stadionu pro vybudování domu pro seniory. Odmítání záměru prodeje, spojené v zá-
věrečných kolech projednávání s opakovaným poukazováním na možné podání trestních 
oznámení v souvislosti s podporou záměru, je pro mne záležitostí za hranou slušnosti  
v komunální politice. Kdo si průběh uvedených jednání chce osvěžit ve své paměti, tomu 
doporučuji opět městský web www.vbites.cz v části samospráva – zastupitelstvo – zá-
pisy ze zastupitelstva. Podmínky a způsob vyhlášení výzvy byly v sedmém závěrečném 
kole připraveny vedením města tak, aby již nebylo možné jejich zpochybnění s tím, 
že koalice byla, stejně jako při rozhodujícím hlasování o mateřské škole Masarykovo 
náměstí, připravena záměr podpořit při hlasování i bez hlasů opozice. To, že opozice 
v konečném hlasování nakonec záměr podpořila, bylo, dle mého názoru, její nutností,  
bez které by před občany města v následujícím období totálně propadla. Následné obha-
jování významu jejich hlasování vyvolává u všech, kteří podrobně sledovali celou kauzu,  
naprostý údiv nad troufalostí sdělovat veřejnosti takovéto nepravdivé informace.

Vážení občané, 
jsem přesvědčen, že máte právo získat od starosty města reálné informace o dění ve městě. 
Zvolil jsem již v minulosti formu úvodního slova ve Zpravodaji. Za to jsem byl v poslední 
době opozicí kritizován s poukazem, že toto slovo je moji osobní politickou prezentací. 
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Rád bych vám potvrdil to, co si sami můžete ověřit. Že tomu tak nikdy nebylo. Mým zámě-
rem při psaní úvodníku Zpravodaje bylo poskytnout vám skutečný obraz aktuálního dění 
ve městě, radě a zastupitelstvu města a odborech městského úřadu. Výše uvedený výčet 
provedené práce za uplynulé čtyři roky k tomu bezesporu patří a je připomenutím práce 
a nasazení současného vedení města a zaměstnanců městského úřadu ve prospěch města 
a jeho občanů. Práce, která již v nejbližších období městu přinese otevření supermarketu 
LIDL do letošních Vánoc a dokončení obchodní zóny u Vlkovské ulice do poloviny příš-
tího roku, otevření domova pro seniory s kapacitou 96 míst pro obyvatele města nejpozději 
v roce 2025, pokračování kroků k reálné realizaci tříkilometrového jihovýchodního úseku 
silničního obchvatu města (JVO) mezi Krevicemi a krajskou komunikaci I/37 v koordinaci 
s výstavbou budoucí vysokorychlostní železniční tratě (VRT) v katastru Velké Bíteše dle 
předpokladů nejpozději do roku 2030. Trasa VRT je umístěna souběžně s dálnicí D1 na její 
jižní straně a součástí této státní strategické akce je propoj se stávající havlíčkobrodskou 
železniční tratí u Osové Bítýšky. Souběžné realizování vedení propoje VRT a JVO je výji-
mečnou příležitostí pro město, jak zásadním způsobem vyřešit snížení dopravní zátěže na 
státní silnici I/37 v intravilánu města (od Lánic přes ulici kpt. Jaroše až k exitu 162 dálnice 
D1), rozšíření a rekonstrukci dětských hřišť a městských sportovišť a revitalizaci měst-
ských parků a volnočasových ploch.

23. a 24. září budete mít v komunálních volbách možnost potvrdit, zda cesta vývoje 
města, která byla započata po roce 2010, včetně změn uskutečněných v končícím voleb-
ním období, a rovněž osoby, které většinu těchto změn iniciovaly, budou při hlasování vaší 
volbou či nikoliv. Rozhodnutí každého z vás bude důležité. Pokud budete chtít změnu, 
přemýšlejte, jaká má být a co vám a městu přinese. Vzhledem k existenci osmi volebních 
kandidátek ve městě bude, dle mého názoru, racionálnější spíše podpořit při hlasování 
celá vámi preferovaná volební uskupení, než jednotlivé kandidáty z různých kandidátek, 
aby tak nová budoucí koalice měla silnější mandát pro práci pro město, než tomu bylo  
v končícím volebním období.

Děkuji vám za vaši podporu a trpělivost při uskutečňování změn na tváři našeho města  
i společenských vztahů ve městě za uplynulé období. 

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Sobota 3. září 2022 od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PBS
Prohlídka výrobního areálu, občerstvení zdarma, doprovodný program pro celou rodinu, 
soutěž o poukaz na vyhlídkový let.
První brněnská strojírna, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Organizuje: První brněnská strojírna Velká Bíteš
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Od 5. září do 16. září 2022 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,  
v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin
„PROZÁŘENÉ SLUNCEM“ – HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ 
JARMILY DVOŘÁKOVÉ
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. září v 17.00 hodin. 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 7. září až pátek 30. září 2022 úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
150 LET SDH VELKÁ BÍTEŠ – VÝSTAVA MODELŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRA-
NÁŘSKÉ TECHNIKY 
Hodový víkend muzeum otevřeno: 13.30 – 18.00 hodin 
Vstupní síň městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš

Čtvrtek 8. září 2022 v 18.30 hodin
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – LUBOMÍR BRABEC – kytarový recitál
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý 20. září 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

Středa 21. září 2022 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB 
Kvízové odpoledne s Ing. Karlem Smolíkem
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota 24. září 2022 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu – Velká Bíteš – Vratislávka – Strážek – Mitrov – Tren. 
Rokle – Žďárec, Borovník – Velká Bíteš
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 29. září 2022 v 17.30 hodin
TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“ 
Vstupné: 270 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově 
náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME

Od 1. října do 7. října 2022 po – pá 8.00 – 15.30 hodin, neděle 2. 10. 13.00 – 16.00 hodin 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MICHAELA BEHRENDTA (Schrobenhausen, Německo)
Vernisáž výstavy: sobota 1. října v 17.30 hodin za účasti Kolpingovy rodiny Velká 
Bíteš a Schrobenhausen
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 4. října 2022 v 17.00 hodin
JIHOČESKÁ ŠUMAVA, kde Vltava protéká ve stínu hor
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Od 12. října do 26. října 2022 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – X. ROČNÍK 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Petra Šínová 

Čtvrtek 27. října 2022 v 19.00 hodin 
„NA KUS ŘEČI“ – MIROSLAV DONUTIL
Vstupné: 450 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově 
náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

11. listopadu 2022 v 19.00 hodin 
„MUZIKÁL – MOJE LÁSKA“ – koncert Leony Machálkové, host: Radim Schwab 
Vstupné: 440 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Masarykově 
náměstí 88 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 20. listopadu 2022 v 15.00 hodin
„MATÝSEK A JEHO KAMARÁDI“, BŘICHOMLUVEC ZDENĚK POLÁCH
Vstupné: 300 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88  
ve Velké Bíteši.
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizují: Manželé Poláchovi ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Neděle 20. listopadu 2022 v 19.00 hodin
„NEKOREKTNÍ HUMOR BEZ CENZURY!“ 
BŘICHOMLUVEC ZDĚNEK POLÁCH
Vstupné: 350 Kč, předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88  
ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizují: Manželé Poláchovi ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

ZPRÁVY Z RADNICE

DOMOV PRO SENIORY BUDE REALITOU

Dne 18. 8. 2022 byla v zasedací míst-
nosti starobylé radnice podepsána Ing. 
Milanem Vlčkem, starostou Města Velká 
Bíteš a jednatelem společnosti DS Velká 
Bíteš s.r.o. panem Jiřím Duškem smlouva 
o převodu městského pozemku p.č. 4625, 
k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu a provozo-
vání „Domova pro seniory a DZR Velká 
Bíteš“. Uzavřením této smlouvy završilo 
vedení města jednu ze svých hlavních 
společných priorit, a to vybudování odpo-
vídajícího sociálního zázemí pro spoko-

jený  život našich nejstarších spoluobčanů ve Velké Bíteši. 
Názorů na přípravu a statut a  organizaci domova důchodců v našem městě  se obje-

vila za poslední dva roky celá řada. Jak od veřejnosti, tak od zastupitelů  a jejich sku-
pin. Vedení města však zvolilo jako reálnou cestu vyhlášení prodeje tohoto pozemku,  
na kterém město po předchozím zpracování projektu, již vlastnilo územní rozhodnutí  
na tuto stavbu. Prodeje za velmi přísných podmínek pro uchazeče o koupi pozemku,  
kteří byli povinni, v případě získání pozemku, domov pro seniory vybudovat a následně 
ho 40 let provozovat. 

Samotné projednání záměru v zastupitelstvu nebylo od roku 2020 snadné. Většina členů 
opozice princip prodeje pozemku nejprve kritizovala. Následně se však v jednotlivých 
kolech prodeje jejich kritika zaměřila na zpochybňování přípravy, rozsahu a podmínek zá-
měru a rovněž transparentnost prodeje. Rozhodnuto o prodeji bylo proto až v sedmém kole 

Podepsání smlouvy o převodu městského pozemku.  
Foto: Otto Hasoň
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výzvy  na prodej uvedeného pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 25. 7. 2022. 
Nový domov seniorů ve Velké Bíteši tak nejpozději v polovině roku 2025 bude realitou.

Milan Vlček, starosta města

LÁVKA PŘES POTOK BÍTÝŠKA

U Mateřské školy v Lánicích vznikla 
dřevěná lávka přes potok Bítýška, která 
dětem zpřístupňuje nově upravenou  
a oplocenou zahradu na druhé straně 
potoka. Děti tak mají další herní plochu 
k radostnému dovádění a skupinovým 
hrám. Netradiční dřevěnou lávku zhoto-
vily Technické služby Velká Bíteš spol. 
s r.o. za osobního přispění Ing. Gaizury.
 

Hana Žáková, referentka odboru investic a rozvoje, MěÚ Velká Bíteš

ŠKOLY

HURÁ DO ŠKOLKY!
MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

 
Nastává nový školní rok a pro děti, rodiče, ale i zaměstnance mateřské školy na Masa-

rykově náměstí začíná vskutku svátečně, v nově rekonstruované budově.
Jsem velice ráda, že se rozsáhlý projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš,  

Masarykovo náměstí 86“ podařilo 
dokončit, i když jej od počátku pro-
vázelo poměrně hodně nesnází. Před 
rekonstrukcí budovy reálně hrozilo, 
že mateřská škola bude z důvodu je-
jího nevyhovujícího stavu časem uza-
vřena. Po celou dobu, kdy byla škola 
v provozu, se její ředitelky potýkaly 
s neustálým stěhováním, opravami, 
přemisťováním tříd, zvyšováním a sni-
žováním kapacity a dalšími problémy. 
Důvodem bylo nejen stáří budovy,  

Nová lávka.  |  Foto: Hana Žáková

MŠ Masarykovo náměstí.  |  Foto: Archiv MŠ                
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ale i to, že nebyla stavěna pro účely předškolního vzdělávání, a tak nesplňovala mnohé 
normy a požadavky na provoz. Celou, poměrně složitou historii mateřské školy si mohou 
zájemci přečíst na webových stránkách www.skolkabites.cz.

Objekt sloužil dětem již od roku 1952, letos je to tedy celých 70 let. Školu navště-
vovali již některé babičky a dědečkové dnešních dětí. Myslím, že ten, kdo do mateřské 
školy chodil, nebo ji navštívil před její rekonstrukcí, ji nyní nepozná!

Jak se mateřská škola změnila? Rekonstrukcí se zvýšila její kapacita o dvě třídy 
(48 dětí). Hned při příchodu ke škole si lze všimnout upraveného prostření a parkoviště. 
V budově pak mají děti k dispozici velké šatny, prosluněné třídy s umývárnami, jídelnu 
s moderní výdejnou stravy a jako bonus v přízemí i víceúčelový sál. Plánujeme, že jej 
budeme využívat prakticky denně ke cvičení, muzicírování, ale také na divadelní vystou-
pení, pořádání akcí, setkání a k dalším aktivitám. 

To, co není na první pohled vidět, ale pro provoz školy je nezbytné, jsou všechny 
nové rozvody, tj. vody, elektřiny, vzduchotechniky, telefonů a internetu. Pracovnicím 
školní výdejny odpadne těžká práce s vynášením termoportů se stravou do I. patra,  
k tomu mohou využívat nákladový výtah. Další výtah je určen pro osoby se sníženou 
mobilitou. Budova je také opatřena všemi bezpečnostními prvky, jako jsou např. úni-
ková schodiště a bezpečnostní kamerový systém. V půdním prostoru vznikl archiv 
městského úřadu a v přízemí jeden samostatný sál sloužící jako zázemí národopisného 
souboru Bítešan.

To, z čeho budou mít děti jistě velikou radost, jsou dvě školní zahrady s mnoha her-
ními prvky a zastřešenou venkovní hernou, která vznikla ze staré stodoly. Zahradu tak 
budou moci využívat i za nepříznivého počasí. 

Jak vznikly názvy tříd? Děti namalovaly obrázky různých zvířátek, která se jim lí-
bila a ve veřejné i školní anketě byly nakonec vybrány názvy Broučci a Koťata. Z dět-
ských obrázků vznikla i loga tříd. 

Na tomto místě si dovoluji poděkovat všem, kdo se na rekonstrukci školy podíleli. 
Poděkování patří zejména panu starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, který se o projekt a jeho 
realizaci zasadil. Dále pracovníkům MÚ Velká Bíteš v čele s panem Ing. Milanem Pel-
cem. Bez pracovníků Technických služeb Velká Bíteš, pod vedením pana Ing. Pavla 
Gaizury, by nebylo možné provést všechny přesuny a stěhování. Zaměstnancům ZŠ Sa-
dová a paní ředitelce Mgr. Věře Kroutilové za to, že nám vycházeli vstříc a poskytly azyl 
jedné třídě po celou dobu rekonstrukce. V neposlední řadě si pochvalu zaslouží všichni 
zaměstnanci mateřské školy za zvládnutí všech změn, stěhování a přípravu obou mateř-
ských škol na nový školní rok.

Co říci na závěr? Školičku máme pěknou, odpovídá všem normám, a teď už je jenom 
na nás všech, aby se nám společně dařilo naplňovat vizi naší MŠ: „Chceme-li vychovat 
dítě radostné, spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí v takových podmínkách 

a mezilidských vztazích také vyrůstat“. 

Za celý kolektiv školy Hana Sedláková, ředitelka školy
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PODĚKOVÁNÍ TOMÁŠI PLACHÉMU

Základní škola a Praktická škola 
Velká Bíteš by ráda poděkovala 
uměleckému kováři panu Tomáši 
Plachému.

Ten se ujal jednoho ze stanovišť  
v rámci Dne otevřené zahrady na 
téma Stará řemesla, který se konal 
10. 6. 2022. Své řemeslo provozuje 
již řadu let. Při práci ho můžete 
vidět na hradě Pernštejně a v Zoo 
Brno. Veškerý materiál, dopravu  
i program zajistil bez nároku na ho-
norář. Děti seznámil s provozem výhně, nástroji kováře a způsobem opracování železa. 
Dokonce si mohly zkusit ukout hřebík. Bylo to velmi milé setkání, které přineslo všem 
zúčastněným nevšední zážitek.

Naše poděkování patří také spolku Škola do života, z. s., který zprostředkoval a zajistil 
účast pana Tomáše Plachého na této akci.

Děkujeme.
Kateřina Rosecká 

TRANZITNÍ PROGRAM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ 
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ, p.o.

V letošním školním roce jsme byli zapojeni do Tranzitního programu Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Díky tomuto projektu byly čtyřem našim studentům z Praktické školy 
jednoleté (střední školy) hrazeni pracovní asistenti. Studenti si tak pod jejich dohledem 

Tomáš Plachý na dni otevřené zahrady.  |  Foto: Lucie Pokorná

Schůzka s odborníky z ÚP.  |  Foto: Archiv školy
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mohli vyzkoušet například pravidelné praxe v kuchyni Technických služeb ve Velké Bíteši. 
S celou třídou jsme navštívili v rámci exkurzí i množství různých firem v blízkém okolí. 
Pedagogům byly poskytnuty zajímavé vzdělávací semináře a výukové materiály.

Jedním z výstupů se stala návštěva odborníků zaměřujících se na zaměstnávání osob se 
speciálními potřebami z Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou v naší škole. Dětem a jejich 
rodičům byly představeny možnosti jejich uplatnění po ukončení studia ve škole. Stěžej-
ním tématem bylo podporované zaměstnávání a sociální rehabilitace. 

V projektu jsme využili i nové výukové metody, každému žákovi jsme vypracovali pro-
fil na jednu stranu, Moje sny a přání, Kruh přátel, a také nakreslili velký plakát s Cestou 
do budoucna. 

Věra Šustáčková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
na Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, p.o.

Letos se již druhým rokem konal při naší škole příměstský tá-
bor. Tentokrát bylo téma „Cesta kolem světa“, a tak se námořníci 
celý týden plavili po širých mořích.

V pondělí 11. července se ve škole a na zahradě hemžilo ná-
mořníky, kteří doplňovali zásoby a snažili se také navýšit počet posádky na lodi. Postupně 
přicházeli malí plavčíci, kteří byli za úpis na palubu přijati. Na začátku plavby jsme našli 
vzkaz v láhvi a starý kufr s mapkami, dalekohledem a kompasem. Neváhali jsme a rozhodli 
jsme se, že vyrazíme vstříc za dobrodružstvím a nalezneme ztracený poklad.

První den naší plavby nás zavedl až do Grónska k Eskymákům. Jednu Eskymačku jsme 
dokonce potkali a ta nám za pomoc poskytla informace, které se nám při hledání pokladu 

Společné foto táborníků.  |  Foto: Eva Ulmanová
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velice hodily. V dalších dnech jsme navštívili indiány v Americe, domorodé obyvatelstvo 
v Africe, seznámili jsme se také s životem v Číně a plavbu jsme zakončili zakotvením  
v Řecku. Všichni lidé, které jsme na plavbě potkali, se nám snažili nějakou informací  
k nalezení pokladu pomoci. Nikdy to však nebylo zadarmo a museli jsme plnit záludné  
a mnohdy těžké úkoly. Plavčíci tak prokázali svou statečnost, odvahu i bystrost a byli ka-
pitánem v průběhu plavby pasováni na námořníky. Poslední indicie jsme dostali od bohyně 
Athény a po nalezení správného místa jsme poklad vykopali. Všichni námořníci z něj měli 
velikou radost a jásali nad úspěšným zakončením plavby. 

Podle nadšených výrazů malých námořníků si troufáme říci, že si děti tábor užily.  
Pro některé to byl první tábor v životě a my doufáme, že si všichni odnesli spoustu zážitků 
a vzpomínek a třeba navázali i nové přátelství. 

Eva Ulmanová

KULTURA

DŘEVĚNÉ SOCHY ZKRÁŠLILY VSTUPY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

O prázdninách pracovníci technických služeb osadili vchody mateřských školek v Lá-
nicích a U Stadionu pohádkovými bytostmi, které zhotovily šikovné ruce řezbářů při 
loňském sympóziu nazvaném „Bítešský dřevák“. Děti je nedostaly, ale musely si je „vy-
soutěžit“ ve výtvarném klání a tak paní ředitelky měly rozhodovací povinnost, pouze 
kam tyto sochy umístí. Dle mého názoru volba byla v obou případech správná a ven-
kovní vstupní prostory jsou zase o něco kouzelnější. Nově zrekonstruovanou Mateřskou 
školu na Masarykově náměstí zcela jistě bude hlídat od září socha „Kocoura v botách“,  
kterou zhotovil bítešák Pavel Krupička. Doufám, že v budoucnosti zase přivítáme šikovné 
řezbáře, kteří se budou podílet na výzdobě půvabných zákoutí našeho krásného města.

Josef Jelínek 

KRÁLOVNIČKY VE STRÁŽNICI

Po dvouleté pauze se ve městě Strážnice opět otevřely starobylé brány zpěvu,  
tanci i dalším projevům lidové kultury. Mezinárodní folklorní festival se konal ve dnech 
23. – 26. června. Pro návštěvníky letošního již 77. ročníku byl připravený bohatý a pes-
trý program. Bylo to bezmála padesát pořadů hudebních, tanečních, naučných, zábavných  
i interaktivních, které probíhaly v různých místech festivalového areálu – v amfiteátrech 
zámeckého parku, ve skanzenu, v prostorách zámku i v ulicích města. Neopakovatelnou 
atmosféru tohoto nejvýznamnějšího folklorního festivalu ve střední Evropě měla možnost 
poznat také skupina dívek z Velké Bíteše, která v programu vystupovala. 
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Redakce Zpravodaje položila několik otázek paní Silvě Smutné, vedoucí folklor-
ního zájezdu: 
Jak se přihodilo, že se zdejší děvčata ocitla na velké scéně mezinárodního festivalu?

V březnu mi zatelefonovala PhDr. Lucie Uhlíková, PhD., členka programové rady MFF 
Strážnice, že pro letošní ročník připravuje komponovaný pořad nazvaný „Po nezarostlém 
chodníčku“ s podtitulem Leoš Janáček jako sběratel lidových písní a tanců. Část že bude 
věnovaná dívčí svatodušní obchůzce známé pod názvem Královničky. Dostala jsem na-
bídku sestavit pěvecky zdatnou skupinu dívek z Velké Bíteše a okolí, které obřadní králen-
ské písně a tance znají a mohly by tento půvabný obyčej předvést.
Kdy jste začínali s nácvikem?

Družina královniček se začíná scházet každým rokem obvykle po Velikonocích,  
aby si dívky zopakovaly písně a tance, které provádějí při obchůzce v Březském. Nácviky 
se konají v kulturním domě, přičemž starší děvčata zaučují nově příchozí. Tuto zvyklost 
jsme nechtěli narušit, a proto se s přípravou festivalového vystoupení začalo až po Letni-
cích. Dle režijního požadavku bylo potřeba obvyklou taneční suitu zkrátit na vyhrazený čas 
osmi minut. Také složení skupiny bylo poněkud odlišné.
V čem se lišilo od složení skupiny při obyčejové obchůzce?

Počet byl zredukován, avšak pěvecky posílen. Spolu se současnými královničkami 
včetně autentické královny Emy Lavické, vystoupily také účastnice dřívější, např. Anička 
Jirglová, Anička Kratochvílová, Vendula Kmentová a roli krále přijala Katka Vrzalová. 
Pěvecké zkoušky se konaly v prostorách městského muzea. Vedla je, tak jako při přípravě 
předchozího vystoupení ve Strážnici, paní Kamila Pytlíková Coufalová.
Kolikrát již děvčata z Velké Bíteše ve Strážnici vystupovala?

Zdejší dívky předvedly královničky ve Strážnici již potřetí. Poprvé začátkem šedesátých 
let. Starší pamětnice (dnes již sedmdesátnice) na to rády vzpomínají. V roce 2015 nás 
oslovil doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., autor a režisér mezinárodního pořadu „Kde domov 
mů(ô)j“. Jednalo se o projekt klenotnicového typu. Zpětně je ke zhlédnutí zde: http://www.

Z vystoupení.  |  Foto: Silva Smutná
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ceskatelevize.cz/porady/11141158667-kde-domov-mu-o-j/31529232015/video/. Letošní 
vystoupení v pořadu „Po nezarostlém chodníčku“ v přímém přenosu vysílala TV Noe, 
viz: https://www.youtube.com/watch?v=11VcSV8vEME. Ovšem pak je třeba ještě zmí-
nit účast našich dívek před třemi lety v pěveckém pořadu autorek Kateřiny Kovaříkové  
a Aničky Maděričové nazvaném „Písně pro nevěstu“, kdy za působivou interpretaci pís-
ňového regionálního materiálu Národní ústav lidové kultury udělil dívčímu sboru Národo-
pisného souboru Bítešan titul Laureát MFF Strážnice 2019. Videozáznam je k vidění zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=K_D7tA5ilHc
Tři pozvání v relativně krátké době sedmi let, čemu ten zájem přisuzujete?

Potvrzuje se skutečnost, že Velkobítešsko je v rámci kraje považováno za výrazný fol-
klorní subregion s dosud živými tradicemi. Patří sem i obchůzka královniček v Březském. 
Tomuto výjimečnému revitalizovanému jevu věnuje pozornost mnohem širší veřejnost,  
a jak vidět, zůstává v zorném úhlu odborných institucí i tvůrců mezinárodních festivalo-
vých pořadů. Rovněž se již delší dobu traduje, že se na Velkobítešsku rodí dobří zpěváci.

Redakce Zpravodaje, Silva Smutná

MLADÉ BÍTEŠSKO

Konečně jsme se letos po třech letech dočkali pořadu Mladé Bítešsko. Na dlouhou dobu 
nám ho odpírala nepříznivá zdravotní situace a myslím, že jsme si ho právě proto vychut-
nali plnými doušky pod dohledem horkých letních paprsků. 

Jako první nás přijel potěšit Vlkováček, který se rozrostl na dvě věkové skupiny dětí  
z Vlkova a Osové Bítýšky a společně s nimi jsme se mohli Toulat českou krajinou. 

Dále přišly děti z Mateřské školy U stadionu s pásmem Mámo, mámo, máme hlad. Děti 
při zpěvu a tanci doprovodila na akordeon paní učitelka Naďa Burianová a hravé vystou-
pení bylo odměněno medailemi a pamětními listy. 

Bítešské dívky před zaplněným hledištěm stadionu Bludník ve Strážnici.  |  Foto: Silva Smutná
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 Maláčci pod vedením a přípravou Šárky Prokešové se nám představili úplně poprvé  
a přesto, že jejich skupina je opravdu malá, bylo jejich vystoupení Holka modrooká s té-
maty nejznámějších lidových písniček velmi milé.

Přišli zazpívat zpěváčci z Velkobítešska. Zpěváčci se již tradičně zúčastňují pěveckých 
soutěží v Brně a zdobí vernisáže výstav a tradiční folklorní přehlídky Mladé Bítešsko  
a Festival na Podhorácku. 

Přípravka předvedla pásmo na téma lásky a vztahů chlapců a děvčat nazvané „Měl sem 
holku“. Je složeno z lidových tanců z Rojetína, Březníka, Horních Borů a Žďárce. Pásmo 
„Ševci“, které nám hravě představuje ševcovské řemeslo, je složeno z písní z Velkého Je-
níkova, Pivonice, Počítek a Veselíčka.

Eliška Hradilová a Jitka Čermáková připravily vystoupení dětské skupiny Bítešanu na-
zvané „Dožínky“. Skončily žně, bude se slavit, chystá se dobré jídlo a taneční veselice.

Mládež Bítešanu předvedla několik horáckých párových tanců, které se před sto lety 
ještě běžně tančívaly na vesnických veselicích. Horácko je co do počtu tanců jednou  
z nejbohatších oblastí a pohybová náplň figurálních tanců je velmi pestrá. 

Výběr čtyř tanců, který pro krátké pásmo skupiny mládeže připravila Silva Smutná,  
je zaměřený na textilní řemeslo. Tance odvozují název podle obsahu jako např. kalcovská, 
kanafaska, manžestr, přaslica. Sběratelka lidových tanců Zdenka Jelínková je zaznamenala 
na Bystřicku a Velkomeziříčsku.

Program letošního ročníku Mladého Bítešska byl rozvržen do necelých dvou hodin.  
Sestával se z devíti tanečních pásem, proložených hudebním vystoupením zpěváčků a zpě-
váků s doprovodem akordeonu Jaroslava Coufala a violoncella Ireny Valachové. Celkem 
vystoupilo přes stovku účinkujících. Všem moc děkujeme za obohacení nedělního pouťo-
vého odpoledne a jsme rádi, že se tradiční lidové písně a tance mezi dětmi a mládeží stále 
udržují a žijí.

Dana Jirglová

Z vystoupení.  |  Foto: Silva Smutná
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KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA NOVÉM MÍSTĚ

Již tradičně nás v měsíci červenci navštívil Kinematograf bratří Čadíků. Tentokrát to 
bylo na novém místě, a to na prostranství u kulturního domu ve Velké Bíteši. Jako první se 
v neděli 24. 7. promítala komedie „Cesta domů“, v pondělí 25. 7. rodinný film „Gump 
– pes, který naučil lidi žít“, v úterý 26. 7. komedie „Prvok, Šampon, Tečka a Karel“  
a ve středu 27. 7. se bohužel z technických důvodů nepromítala animovaná komedie 
„Příšerákovi 2“, ale „Příšerákovi 1“. Za tyto problémy se Kinematograf bratří Čadíků 
návštěvníkům velmi omlouvá. Na dobrovolném vstupném se v průběhu těchto čtyř dní 
vybralo 25.944 Kč. Tento finanční obnos bude věnován na charitativní akce ve prospěch 
„Konta Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charta 77“.

Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“ a Pils-Bar „U Staříka“. Doufáme,  
že se nově zvolené místo promítání návštěvníkům líbilo. Nové místo jsme zvolili po stíž-
nostech místních podnikatelů na Masarykově náměstí, kdy je vždy velký problém s par-
kováním. V případě konání kinematografu bratří Čadíků v příštím roce bude stejné místo,  
a to u kulturního domu. 

Upozorňujeme občany i místní podnikatele, že lunapark v rámci Bítešské pouti a Tra-
diční bítešské hody na Masarykově náměstí zůstanou, a velmi prosíme o shovívavost. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Velké Bíteše

COUNTRY ODPOLEDNE

Informační centrum a Klub kultury uspořádalo v rámci bítešského kulturního léta v so-
botu 6. srpna u kulturního domu ve Velké Bíteši country odpoledne. 

Po velmi teplém počasí posledních dní se sobota probouzela do deštivého rána a mírně 
se ochladilo. Po poledni ale již nepršelo a country odpoledne s příjemným teplotním ochla-
zením mohlo začít. Jako první vystoupila skupina Stetson z Velkého Meziříčí. Kromě 
převzatých hitů amerického i českého country jsme mohli slyšet i vlastní skladby a hity 
amerického country s vlastními texty. Poté vystoupily Bítešákům již známé Staré fóry, 

„Čadíci“ u kulturního domu.  |  Foto: Josef Jelínek
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které v čele s Jindrou Kameníčkem po-
těšily obecenstvo nejen pestrým výbě-
rem písní, ale také humorným povídá-
ním se svými „fóry“. Všichni jsme se 
také těšili na „hlavní hvězdu“ country 
odpoledne, kterou byla skupina Plavci 
s Janem Vančurou. Jan Vančura na-
vázal spolupráci s vynikajícím hráčem 
na akordeon a klavír Máriem Bihárim  
a s kytaristou Davidem Fiedlerem. Ori-
ginální hudební trio nezklamalo. Mohli 
jsme slyšet bohatý repertoár a tradici 

známých písní, na které jsme u Plavců zvyklí. 
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří vydrželi v chladném počasí až do konce. Poděko-

vání také patří restauraci „Naše bítešská“ a Pils-Baru „U Staříka“ za občerstvení. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

DIVADLO MAŇADLO HRÁLO PRO DĚTI

V rámci Bítešského kulturního léta bylo na 
neděli 21. srpna 2022 připraveno divadelní před-
stavení pro děti. V neděli bylo velice proměn-
livé počasí, ale diváci se nemuseli bát deště nebo 
chladu, protože díky flexibilitě Vojty Polanského  
a jeho divadla Maňadlo se mohlo bez problémů hrát  
v kulturním domě. 

Divadlo s veselými maňásky a výřečným vy-
pravěčem pobavilo svými pohádkami nejen děti,  
ale i jejich rodiče. Celou hodinu neměly děti ani 
chvilku na to, aby se nudily. Užily si pohádku Hr-
nečku, vař!, poučnou bajku Vrána a liška a známou 
pohádku v netradičním provedení O Budulínce. 
Stačilo mít trochu představivosti, aby si děti spo-
lečně s divadlem zahrály na hudební nástroje nebo 
se zvedly ze židliček a proměnily se ve stromy. 

Potěšilo nás, kolik diváků se na pohádky přišlo 
podívat. Chceme malým i velkým divákům poděkovat, že ačkoliv nebylo ideální po-
časí, přišli se pobavit a vytvořili radostnou atmosféru nedělního odpoledne.

Dagmar Martakidu

Vystoupení skupiny Plavci s Janem Vančurou. 
Foto: Dagmar Martakidu

Z představení v KD.  |  Foto: Dagmar Martakidu
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POZVÁNKA NA HODOVOU VÝSTAVU OBRAZŮ  
JARMILY DVOŘÁKOVÉ

Ve výstavní síni Klubu kultury na 
Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši 
se od 5. září do 16. září 2022 uskuteční 
výstava obrazů Jarmily Dvořákové  
s názvem „Prozářené sluncem“. 

Autorka Jarmila Dvořáková je z Ví- 
dně a talentem k malování oplývala 
odmala. V dětství jí nebylo umož-
něno nadání rozvíjet, proto až ve věku,  
kdy odrostly všechny děti, začala na-
vštěvovat výtvarné kurzy a brzy již ná-
sledovaly výstavy v blízkém i vzdále-
nějším okolí. Od původních akvarelů přešla k olejům na plátně a k hlavním tématům patří 
příroda Vysočiny, zátiší i abstrakce. Ve všech jejích obrazech lze spatřit lásku k životu, 
úžas nad krásou přírody i optimismus. Umí zachytit náladu z cest, ať už jde o hory, moře 
nebo například středomořské město. Pravidelně pořádá výstavy v Jupiter clubu ve Velkém 
Meziříčí, její obrazy potěšily také návštěvníky Senátu v Praze.

Pro hodovou výstavu vytvořila několik nových obrazů krajin Vysočiny i moře,  
zároveň zařadila díla z minulosti, takže návštěvníci můžou posoudit vývoj jejího stylu. 
Krom krajin budou k vidění i zátiší a několik abstrakcí.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 5. září v 17.00 hodin. 
Výstava bude otevřena v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,  

v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HODOVÁ VÝSTAVA MODELŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ 
TECHNIKY V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Městské muzeum ve Velké Bíteši připravilo pro letošní hodový týden výstavu k příle-
žitosti 150. výročí založení dnešního Sboru dobrovolných hasičů. Výstava instalovaná ve 
vstupní síni muzea v sobě obsahuje modely hasičské a záchranářské techniky, které muzeu 
zapůjčil jejich sběratel a člen bítešského Sboru dobrovolných hasičů, David Dvořáček, 
který je rovněž členem odborné rady hasičské historie OSH Žďár nad Sázavou a skupiny 
sběratelů předmětů hasičstva a požární ochrany při Centru hasičského hnutí Přibyslav.

Určitě nejen děti osloví sbírka modelů Československých požárních vozidel v měřítku 
1:43, od 60tých let minulého století po současnost. Z předválečné výroby je zastoupen 
model automobilové stříkačky AS 12 Horch 853 Lepil 1938.

Foto: Archiv malířky
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Z pozdější doby Škoda 1200, legendární Škoda 1203 a nástupnický TAZ 1500. Z mo-
der-nějších od Škoda Favorit po Škodu Yety. Od značky Tatra je zastoupena Tatra 603,  
přes Tatru 613, Tatru 111, 138, 148 až k Tatra 815 a nejmodernější Tatra 815/7.

Nesmíme zapomenout ani na automobil Avia Furgon nebo Praga V3S. Z vozidel východ-
ního bloku ve službách Československých požárníků např. ruský ZIL 130, ZIL 131, ZIL 
157, ARO 241, Lada 2104, Volga 24, Volga GAZ M24–02, Volga GAZ M24–10, VOLGA 
M21, Moskvič 408–412, východoněmecký Robur a Ifa, polský Žuk atd. Z automobilových 
žebříků AŽ 30 Zil 131. Některé modely jsou sériově vyráběné a některé unikáty zhotovené 
pouze v jednom kusu pro tuto výstavu.

Sanitní vozidla nejrozšířenější značky Škoda 1203 až k TAZ 1500, Avia Furgon, Tatra 
613 SV, Tatra 613 Friml, Tatra 613 Narex. Z vozidel potkávacího systému „rande vous“ 
Škoda Octavia Combi, Škoda Yeti.

Sběratelství automobilových modelů v různých velikostech patří v Čechách mezi velmi 
rozšířené koníčky s dlouhou tradicí. Modely byly v minulosti vyráběny převážně ze slitiny 
kovu s platovými díly, dnes se však vyrábějí i z resinu a nově z plastu.

Se stále rostoucí nabídkou na trhu je ale většina sběratelů nucena zúžit svůj záběr. 
Opravdoví nadšenci se proto v základu specializují na určité měřítko, značku, ročníky 
anebo druhy vozů.

Nejoblíbenější jsou modely 1:43, především pro svou skladnost a také proto, že v tomto 
zmenšení se vyrábí drtivá většina modelů aut. Toto měřítko je velice oblíbené, a to hlavně 
i kvůli tomu, že velkou část modelů civilních vozidel lze jednoduše upravit a předělat na 
hasičskou verzi, především od firmy De Agostini.

Individuálními přestavbami se zabývá řada modelářů z České i Slovenské republiky. 
Mezi hlavní české výrobce lze zařadit firmy Abrex, Ixo, Kaden, MACmodel. Ze zahranič-
ních Premium ClassiXXs, SSM Start Scale Models, KIMMERIA models.

Správný modelář a sběratel se o historii a vývoj svých modelů zajímá. Hledá v archi-
vech, aby modely byly co nejdokonalejší.

Měřítko 1:43 je reálná velikost modelu v porovnání s originálem. Například měřítko 
1:43 znamená, že je model 43násobně zmenšen oproti skutečnému originálu. Z toho vy-
plývá, že čím je číslo menší, tím je model větší. S velikostí modelů samozřejmě stoupá  
i jeho kvalita, propracovanost, ale i cena.

Ivo Kříž, Městské muzeum

KYTARISTA LUBOMÍR BRABEC ZAČÍNÁ SLAVIT

Těžko byste v české kotlině a širokém okolí hledali kytaristu, který by neznal jméno 
Lubomír Brabec. Příští rok slaví sedmdesátku a připravil si k tomuto výročí speciální 
koncertní turné. A protože sedmdesátiny se mají oslavit důkladně, můžeme slavnostní 
koncert vyslechnout v jakési předpremiéře už na hody 2022, konkrétně ve čtvrtek  
8. září v 18.30 h. v sále kulturního domu. Těšte se na plnokrevnou kytarovou klasiku – 
Sor, Villa-Lobos, Tárrega, Turina, ale i na výborné aranže skladeb „nekytaristů“.
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Na kytaru začal Lubomír Brabec hrát až ve třinácti le-
tech, absolvoval konzervatoř v Plzni i v Praze, studoval 
na londýnské Royal Academy of Music. Není jen inter-
pretem, jeho aranže otevřely kytaristům nové obzory. My 
starší vzpomínáme mj. na bestseller LP/CD Transformace, 
kde s Karlem Vágnerem spojil třeba Pachelbela, Bacha či 
Vivaldiho s doprovodem popového orchestru.

Spolupracoval s nejrenomovanějšími pěvci a só-
listy - Gabriela Beňačková, Elizabeth Vidal, Lucie 
Bílá, Hana Jonášová, Alžběta Poláčková, Petr Dvor-
ský, Štefan Margita, Daniel Hůlka, Roman Janál, 
Lubomír Malý, Pavel Šporcl, Jan Mráček, Vilém Ve-
verka, Jiří Bárta, Aleš Bárta, Kateřina Englichová, 
Žofie Vokálková, Jitka Hosprová, Jaroslav Svěcený, 
Václav Hudeček, Jiří Stivín a mnoho dalších. Mimo 
jiné i s flétnistou Vítězslavem Drápalem, který mi  
o zážitcích s ním dlouze vyprávěl, když jsme v pátek 
skončili výuku v ZUŠ.

Diskografie Lubomíra Brabce obsahuje více než 30 titulů. Za snímek Rodrigova 
Concierta de Aranjuez (Panton) byl roku 1986 oceněn „Zlatým štítem“ za nejlepší 
nahrávku roku, brazilská vláda mu v roce 1989 udělila medaili Heitora Villa-Lobose. 
Je držitelem zlatých, diamantových, platinových desek za neuvěřitelný počet proda-
ných nosičů s vážnou hudbou. V roce 2013 byl prezidentem oceněn medailí I. stupně 
Za zásluhy o stát v oblasti umění. 

Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert v Antarktidě. Je ak-
tivní jachtař, sjížděl divokou vodu, zabýval se lyžováním ve volném terénu, canyo-
nigem a potápěním. Antarktidu navštívil třikrát, v roce 2004 se zúčastnil jachtařské 
expedice přeplutí Drakeova průlivu do Antarktidy.

No a letos přijede na hody do Velké Bíteše. Věřím, že bude moci vzpomínat na 
plný sál a fantastické bítešské publikum. Tak tedy: na hodový čtvrtek v půl sedmé 
v „kulturáku“!

Otto Hasoň

JIHOČESKÁ ŠUMAVA, KDE VLTAVA PROTÉKÁ  
VE STÍNU HOR

Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou na přednášku Mgr. Libora Dra-
hoňovského, která proběhne v úterý 4. října od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáška spojená s promítáním fotografií a poutavým 
vyprávěním přednášejícího nás provede zajímavými i krásnými místy jednoho z krajů naší 
republiky – Šumavy.

Lubomír Brabec.  |  Foto: Archiv autora
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Beseda nás zavede nejprve do Vimperka, města se spoustou pamětihodností,  
poté na zajímavá a krásná místa horního toku Vltavy od jejího pramene až po Horní 
Planou. Kromě nejvyšších vrcholů české strany Šumavy s vyhlídkami na Alpy spat-
říme Plešné jezero, rašeliniště, horské louky, lesy i skalní útvary. Součástí pořadu bude 
i poutavé vyprávění o současnosti i minulosti horských vsí, včetně těch zaniklých,  
po nichž zůstaly nanejvýš tajemně působící kamenné ohrady či zarostlé základy domů. 
Ve Volarech spatříme dřevěné domy v alpském stylu a neopomineme ani jedinečné 
technické dílo Schwarzenberský kanál, pomocí něhož se dřevo z české strany Šumavy 
v předminulém století plavilo do Dunaje, aby ve Vídni bylo čím topit i z čeho sta-
vět. Nahlédneme do světa šumavských pověstí a lidových písní, tvorby Karla Kloster-
manna a dalších literátů. 

Ivo Kříž, Městské muzeum

KNIHOVNA V HEZČÍM KABÁTĚ

I když bývá léto považováno za období klidu a odpočinku, v městské knihovně to tak 
úplně neplatí. Stejně jako v loňském roce byly totiž i letos letní měsíce naplno využity ke 
zvelebování a zpříjemňování prostředí pro čtenáře. Investorem a organizátorem veškerých 
úprav se stalo město Velká Bíteš. V červnu nejprve došlo k výměně pěti oken objektu, 
včetně instalace nových balkonových dveří v dětském oddělení. Začátkem července pak 
řemeslníci sundali staré obložení v oddělení s naučnou literaturou. Dalším krokem, který 
logicky následoval, se stala výmalba tohoto oddělení, a to svěží bílou barvou. Malíři se pak 
přesunuli do dětského oddělení, které vymalovali v původním odstínu – opět ve veselých 
odstínech žluté a zelené, které dětskému oddělení sluší nejlépe. Vzhledem k prostorovým 
limitům a koordinaci akce jsme museli v období od 17. 6. do 5. 8. ponechat uzavřené dět-
ské oddělení, stejně tak i půjčování z naučného oddělení nebylo v tomto období možné. 
Pomyslnou třešničkou na dortu a zakončením letošních úprav se stala pokládka nového 
koberce ve vstupní místnosti, součástí je také tzv. čistící zóna, aby se eliminovalo množství 
nečistot z obuvi. 

Od pondělí 8. 8. 2022 již knihovna opět slouží veřejnosti bez omezení.

Monika Ulmanová, Městská knihovna 

LETNÍ NOVINKY V KNIHOVNĚ

Městská knihovna se nám oblékla do pěknějšího kabátku. Po odchodu řemeslníků  
a důkladném úklidu už zase působí dojmem oázy klidu a jako místo odpočinku. Všem 
vřele doporučuji tam zajít, a to nejen „na čumendu“, abyste na vlastní oči viděli, jak to tam 
vylepšili, nebo abyste pošlapali nový koberec, ale především kvůli novým knížkám.

Dospělým čtenářům knihovnice Monika Ulmanová doporučuje např. detektivní příběh 
Podíl viny z pera české spisovatelky Veroniky Martinkové. Kniha patří k tzv. zeleným 
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detektivkám ze série Původní česká detektivka. Zločinem, jehož pachatele je třeba odhalit, 
je samozřejmě vražda: Studentka Aneta Valová zastřelila v domě svých rodičů mladíka. 
Obhajuje se tím, že se jednalo o nehodu. Postupně se odcizuje rodině i přátelům a většinu 
času tráví úvahami o své budoucnosti…

Máte-li chuť na rodinnou ságu časově zasazenou do dvacátého století, můžete si přečíst 
Třinácté okno od Vlasty Duškové. Kniha sleduje osud statečné, nezlomné ženy. Albína, 
dcera bohatého a oblíbeného sedláka, brzy ztratila matku. Nová macecha jí udělala ze ži-
vota peklo. Drobných ústrků byly stovky, dohodla Albíně manželství bez lásky a připravila 
ji o rodinné dědictví. Navzdory řadě krutých ztrát, válečné bídě i pozdější složité době se 
Albína snaží udržet svou novou rodinu pohromadě a šťastnou.

Život herečky Jany Brejchové, jedné z největších českých filmových hvězd, můžeme 
sledovat z pohledu její dcery Terezy Brodské. Knížka Moje máma Jana Brejchová přibli-
žuje úspěšnou kariéru herečky, která v šedesátých letech zářila i na evropské scéně.

Dalším novým titulem v místní knihovně je debutový román japonsko-anglické spiso-
vatelky Emily Itami. Hlavní hrdinkou Kaligrafie zlomu je Mizuki, tokijská žena v domác-
nosti, frustrovaná z jednotvárného rodinného života, toužící po svobodě a opětovném na-
lezení vlastní identity. Zcestovalá svobodomyslná žena si plně uvědomuje, že za dosažení 
svých životních cílů a snů bude muset zaplatit vysokou cenu.

Milovníci světových kriminálních románů možná sáhnou po knize Říkejte mi Win – prv-
ním románu z krimisérie amerického autora Harlana Cobena. Na scénu přichází svérázný 
detektiv a pouští se do vyšetřování případu, jehož obětí byla před lety jeho příbuzná.

Nová kniha Stephena Kinga, nazvaná Billy Summers, je částečně detektivkou a válečným 
příběhem, ale také románem o lásce, štěstí, osudu a složitém hrdinovi, který stojí před poslední 
možností vykoupit se. Billy Summers je nájemný vrah, nejlepší v oboru, ovšem za předpokladu, 
že je terčem opravdu zlý člověk. Chce se svou prací skončit, jen ještě splnit poslední úkol…

Z literatury pro děti a mládež jsou v knihovně mj. dvě nové knihy od Vojtěcha Mato-
chy. Prašina představuje foglarovsky laděný příběh odehrávající se v tajuplné části Prahy, 
nazývané Prašina. Druhý díl série – Prašina. Černý merkurit – navazuje na předchozí 
dobrodružství Jirky a En. V Prašině mrzne, neobydlené ulice jsou zaváté sněhem. Přímo 
v tajemné čtvrti si naši hrdinové vybudovali klubovnu Doupě a objevili prašinskou část 
Krchleby, z níž přichází hrozba pro celé město. Co teď?!

Teď už jen poděkuji paní Ulmanové za tipy na nové knížky, které jsou k dispozici  
v městské knihovně, a všem čtenářům přeji krásné a nezapomenutelné zážitky z četby.

Šárka Dohnalová
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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. 9. 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 místo zobrazené na fotografii?

Ve dvojčísle Zpravodaje červenec/srpen byla zveřejněna 
soutěžní otázka, kde se nachází místo zobrazené na fotografii. 
Správná odpověď: Stříška se nachází nad prolézačkami na 
oranžovém hřišti ve Velké Bíteši.

Členové redakce Zpravodaje dne 17. srpna vylosovali ze správných odpovědí dva vý-
herce. Těmi se stali Helena Dvořáčková a Ondřej Dolíhal. Výhercům, kterým byla pře-
dána malá pozornost, gratulujeme. 

Redakce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HASIČI HISTORICI ZASEDALI

V neděli 19. června 2022 se na požární stanici 
ve Velké Bíteši poprvé sešli ke společnému jednání 
členové odborných rad historie OSH Žďár nad Sáza-
vou a OSH Brno-venkov, aby si vyměnili zkušenosti  
a načerpali náměty k práci. Setkání započalo v měst-
ském muzeu, kde si členové prohlédli výstavu ke  
150. výročí založení místního Sboru dobrovolných 
hasičů. V průběhu jednání byli seznámeni s průbě-
hem renovace historické hasičské stříkačky DS 16  
z r. 1952, za kterou obdržel strojník SDH Martin Dvo-

řáček 6. června 2022 Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2021, kde se umístil  
v kategorii Péče o kulturní dědictví na 3. místě.

David Dvořáček

Kde se nachází místo  
zobrazené na fotografii?  
Foto: Šárka Dohnalová 

Renovace historické hasičské stříkačky.  
Foto: David Dvořáček
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VE VELKÉ BÍTEŠI ULOŽILI RELIKVIÁŘ S OSTATKEM  
SV. JANA PAVLA II. ZÍSKAT HO POMOHLI DOBROVOLNÍ HASIČI

Ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele byl v neděli 26. června 2022 slavnostně 
instalován relikviář s kapkou krve sv. papeže Jana Pavla II. Ostatky světce přivezli zá-
stupci římskokatolické farnosti 16. 10. 2021 z polského Krakova darem od emeritního 
arcibiskupa a osobního sekretáře papeže Jana Pavla II. Stanisława kardinála Dziwisze. 
Získali jej díky spolupráci dobrovolných hasičů z Polska a Česka. Do výklenku v pres-
bytáři kostela ho vložil při pontifikální mši brněnský biskup Vojtěch Cirkle. Po mši sv. 
proběhlo slavnostní předání a požehnání nové mobilní požární techniky JSDH Velká Bíteš. 
Velitel JSDH Josef Vlček převzal z rukou místostarostky Aleny Malé a radního Jana Vrby 
symbolický klíč od CAS 30/8500/510-S2VH Tatra Terra, DA-L1T Mercedes-Benz Sprin-
ter 4x4 a OA-L1Z Honda CR-V. Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody Tatra 
Terra byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj  
v rámci Integrovaného operačního programu s vazbou na VÝZVU ŘO IROP č. 69. Příno-
sem je posílení vybavení JSDH Velká Bíteš technikou pro řešení mimořádných událostí 
spojených zejména s extrémním suchem. Dopravní automobil Mercedes-Benz Sprinter 4x4 
se zabudovanou speciální zástavbou byl financován částečně z dotace Ministerstva vnitra  
a HZS ČR, z financí města a příspěvků sponzorů. Slavnosti se účastnili delegace polských 
a slovenských hasičů.

David Dvořáček

150 LET DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VELKÉ BÍTEŠI

O víkendu 13. a 14. 8. 2022 jsme důstojně oslavili 150. výročí založení prvního organizo-
vaného bítešského spolku a jednoho z nejstarších na Moravě, sboru dobrovolných hasičů. 

Společné foto při předání nové hasičské tatry.  |  Foto: Otto Hasoň
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Oslava započala slavnostní mši sv. ve 
farním kostele Narození sv. Jana Křtitele, 
kterou sloužil R.D. Mgr. Pavel Rostislav 
Novotný, pověřený duchovní službou pro 
uniformované služky v rámci Brněnské 
diecéze a R.D. Mgr. Bohuslav Poláček. 
Po mši se pozvaní hosté přesunuli do kul-
turního domu, kde se odehrála slavnostní 
schůze. V úvodu starosta sboru Jiří Ku-
bíček přivítal vzácné hosty, mj. čestného 
starostu Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska a starosty Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina Jana Slámečku, prezidenta 
Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky Bc. Jozefa Smolinského, emeritního 
generálního ředitele HZS ČR generálporučíka Ing. Drahoslava Rybu, zástupce Němec-
kého hasičského svazu Hanse Joachima Augustina a mnoho dalších z České republiky 
i ze zahraničí. Následovalo uctění památky zakladatelů sboru a pokračovatelů vznešené 
myšlenky pomoci bližnímu, bratří a sester hasičů. S historií a současností sboru seznámil 
Mgr. David Dvořáček. Dalším bodem programu bylo ocenění členů za vykonanou práci. 

SDH Velká Bíteš udělil čestné uznání  
5 členům. Okresní sdružení hasičů Žďár 
nad Sázavou udělil medaili „Za příklad-
nou práci“ 2 členům a medaili „Za zá-
sluhy“ 5 členům. KSH Kraje Vysočina 
udělil čestné uznání 6 členům a medaili 
sv. Floriána 3 členům. SH ČMS udělilo 
medaili „Za mimořádné zásluhy“ 3 čle-
nům. Nejvyšší ocenění Řád sv. Floriána 

jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a za 
zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb obdrželi Jaromír Koza, Milan Tesař, Pavel 
Kunc a Čestmír Hrobař. Sbor dobrovolných hasičů udělil titul Čestný velitel SDH Velká 
Bíteš Ludvíku Zavřelovi. OSH Žďár nad Sázavou udělil medaili „Za zásluhy“ Ing. Milanu 
Vlčkovi a Bc. Tomáši Zedníkovi za osobní nasazení při získání nových zásahových po-

žárních automobilů CAS 30 Tatra Terra, 
dopravního automobilu Mercedes-Benz 
Sprinter 4x4 a osobního automobilu 
Honda CR-V. Dále medaili „Za zásluhy“ 
obdrželo Město Velká Bíteš, Informační 
centrum a klub kultury Velká Bíteš,  
Hasičský záchranný sbor Kraje Vyso-
čina, požární stanice Velká Bíteš a R.D. 
Mgr. Pavel Rostislav Novotný, za dlou-Vystavená technika na Masarykově náměstí.  |  Foto: Otto Hasoň

Účast SDH Heřmanov.  |  Foto: Otto Hasoň

Dekorování pamětními medailemi kolektivu mladých hasičů.  
Foto: Otto Hasoň
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hodobou podporu a spolupráci. Čestný starosta SH ČMS a starosta KSH Jana Slámečku 
dekoroval čestný prapor SDH stuhou III. stupně. Prezident DPO SR Jozef Smolinský de-
koroval prapor pamětní stuhou u příležitosti 100 let založení Zemské hasičské jednoty ha-
sičské na Slovensku. Za TJ Sokol Velká Bíteš dekoroval prapor jednatel Bc. Luděk Tuček 
a místostarosta Jiří Klíma pamětní stuhou České obce sokolské. Starosta města Ing. Milan 
Vlček a velitel JSDH Josef Vlček ocenily členy JSDH medailemi „Za aktivní činnost v jed-
notce SDH obce“ I. stupně – 2 hasiče; „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ II. stupně 
– 6 hasičů; „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“ III. stupně – 3 hasiče. R.D. Mgr. 
Pavel Rostislav Novotný předal za duchovní službu plaketu sv. Floriána. Následovalo po-
hoštění a volná zábava. V neděli hodinu po obědě se v okolí kulturního domu začali množit 
modré hasičské uniformy a červená hasičská auta. Následně průvod vedený praporečníky 
v doprovodu dechové hudby Lesanka prošel městem na Masarykovo náměstí, kde byl pro 
četné diváky připravený program. Po zdravicích starosty města Ing. Milana Vlčka a sta-
rosty OSH Žďár nad Sázavou Luboše Zemana proběhlo dekorování pamětními medailemi 
kolektivu mladých hasičů, který pracuje při sboru. Následovala ukázka historického hašení 
za pomocí ruční čtyřkolové jednoproudní stříkačky z roku 1898 v podání SDH Heřmanov, 
preventivní program jak se zachovat při vzplanutí oleje na pánvi, ukázka automobilního 
jeřábu AJ-35 Liebherr LTM 1030–2.1 HZSP Správy železnic JPO Brno a ukázka zásahu 
při dopravní nehodě v podání JSDH Velká Bíteš. Na dolní straně náměstí byla vystavená 
historická i moderní hasičská technika. Pro návštěvníky bylo otevřené městské muzeum  
s expozicí o historii sboru.

Tímto si dovolujeme poděkovat sponzorům, bez jejichž přispění by se oslavy nemohly 
konat, především Městu Velká Bíteš, firmám Labara, s.r.o., Bematech, s.r.o., PBS a.s. Velká 
Bíteš, TOPWET s.r.o. divize TOPSET Velká Bíteš, Strojírna Slavíček, s.r.o., Bítešská do-
pravní společnost a.s., Uzenářství a lahůdky Sláma, s.r.o., Hotel U Raušů Velká Bíteš, 
Dekonta, a.s., VYVRAK s.r.o. Říčany a panu Žákovi.

Dále děkujeme za významnou pomoc Technickým službám Velká Bíteš, Městské poli-
cii Velká Bíteš, Policii České republiky, Městskému muzeu Velká Bíteš a Informačnímu 
centru a Klubu kultury Velká Bíteš a všem, kteří jakkoliv pomohli s organizací a zdárným 
průběhem oslav.

Všem zúčastněným děkujeme.
Výbor SH ČMS-SDH Velká Bíteš

NEOBYČEJNÝ VÝLET DO VELKÉ BÍTEŠE

Článek navazuje na informace o průběhu oslav 150. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů ve Velké Bíteši ve dnech 13. a 14. srpna 2022, uvedené v článku Mgr. Davida Dvo-
řáčka. Těch se zúčastnili také tři vzácní zahraniční hosté – Bc. Jozef Smolinský, prezident 
Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky s chotí a zástupce dobrovolných hasičů 
Spolkové republiky Německo H. Joachim Augustin, který se se svými pocity a zážitky svěřil 
našemu Zpravodaji:



28 |  Září 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Českou republiku jsem projel mnohokrát, Moravu přímo zbožňuji. Tato rozmanitá 
země má v sobě něco osobitého, působivého a v každém ročním období má svoje kouzlo.  
Udržovaná města i vesnice žijí bohatým kulturním životem, lidé svoji domovinu milují  
a jsou velice pohostinní. Pro mě je každá cesta na Moravu něčím mimořádným. Mnohokrát 
jsem projížděl po dálnici kolem informační tabule Velká Bíteš, ale tentokrát jsem se zde,  
po zajímavé cestě vlakem do Křižanova, na dva dny zastavil. 

V minulých dnech slavil Sbor dobrovolných hasičů ve vašem městě Velké Bíteši svoje 
150. jubileum a já jsem s potěšením přijal pozvání od kamaráda Davida Dvořáčka. Známe 
se již několik roků, díky spolupráci ve Skupině sběratelů předmětů hasičstva a požární 
ochrany při Centru hasičského hnutí Přibyslav.

Ve Velké Bíteši jsem prožil dva neobyčejné dny, prolnuté skutečným hasičským 
kamarádstvím: 

Slavnostní bohoslužba, důstojná oslava v kulturním domě, slavnostní průvod městem,  
v čele s říznou dechovkou Lesanka (moravskou dechovku zbožňuji) a následující prezen-
tace hasičských sborů na náměstí, ve mně zanechaly velký dojem. Všude bylo také mnoho 
dětí, které se s velkou radostí zapojily. (U nás je to všechno na ateistické bázi).

Dokonce nám v neděli dopoledne zbyl i čas na návštěvu malého muzea hasičské historie 
v nedaleké Radňovsi. Jeho prezentace hasičskými veterány v čele s Milanem Kubíčkem, 
a radost, kterou měli z nás, zahraničních hostů, mě dojaly. To stejné platí i o návštěvě 
městského muzea s jeho ředitelem Mgr. Ivo Křížem a se speciální výstavou ke 150. výročí 
založení SDH ve Velké Bíteši, kterou David uspořádal do nejmenších detailů. Na závěr 
jsme byli pozváni panem starostou na radnici. 

Velká Bíteš je pozoruhodné městečko s překrásným náměstím. Velký dojem na mě 
udělaly také památky. Mám toho mnoho, o čem budu moci vyprávět svým kamarádům 
hasičům. Například o krásné národní hymně, kdy všichni stáli v pozoru. Na to všechno 
můžete být hrdi. 

Přijetí vzácných hostů u pana starosty. (Zleva: Bc. Jozef Smolinský, Jarmila Smolinská,  
Ing. Milan Vlček a H. Joachim Augustin)  |  Foto: Alois Koukola
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V mých vzpomínkách zůstalo 
plno dojmů z pobytu mezi ha-
siči z Velké Bíteše. Byl to pro 
mě neobyčejný zážitek a jsem 
vám velice vděčný, že jsem se 
toho všeho mohl zúčastnit.

Zvláště bych chtěl poděkovat 
panu starostovi Ing. Milanu Vlč-
kovi a oběma mým kamarádům 
Davidovi a svému tlumočníkovi 
Aloisovi, který byl perfektní  
a navíc mně s velkou radostí při-
blížil vaši Moravu. 

H. Joachim Augustin, Alois Koukola (úvod a překlad)

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 51:

Roku 1595 Šťastnej Kamasů prodal dům s rolemi v ceně 200 zlatých „Jiříkovi synu 
nebožtíka Filipa z Mezříčí“. Jíra Filipů zavdal Kamasovi 21 zlatých a vejrunky měl platit 
po šesti zlatých. Roku 1601 náleželo z domu „podle cedule a oučtu od pana [vrchnosten-
ského] ouředníka učiněné“ obci ještě 55 zlatých, které měly být vypláceny každoročně po 
jednom zlatém. Následně roku 1607 zakoupil již pozůstalý dům „s rolimi i s osetím všeli-
jakým, zahradami, loukami“ v nižší ceně 120 zlatých Martin Zobrlip. Závdavek šest zla-
tých přijal Václav Kučků a vejrunky měl Zobrlip platit při každém soudu po třech zlatých. 
Za třicetileté války v roce 1629 byl dům po jakémsi požáru bez hospodáře. Lánský rejstřík 
z roku 1674 označil dům jako „Zubrlikovský“, který byl zcela pustý a bez pozemků.

Teprve roku 1706 „páni radní prodali pustý požár od mnoha let po nebožtíkovi Jírovi 
Filipovým se čtyrmi kusy rolimi“ v ceně 200 moravských zlatých Zikmundu Juránkovi. 
Bylo to bez závdavku a vejrunky měl kupující platit po šesti zlatých až po uplynutí čtyř let, 
na kterou dobu mu byla udělena „polhota“, že dům „souce pustý od mnoha let“. Zikmund 
zemřel v roce 1734 ve vysokém věku údajně 89 let, pozůstalá vdova Johana jej následovala 
v roce 1737 v údajně 55 letech věku. Roku 1741 byl dům připsán jejich synu Matěji Ju-
ránkovi, který založil svou rodinu nejspíše v roce 1734. Matěj však v říjnu následujícího 
roku 1742 zemřel ve věku 35 let. Hospodářství se následně bez úředního zápisu ujal Pavel 
Ošmera, který se v únoru 1743 oženil s vdovou po Matěji Marinou. Dle tereziánského 

V hasičském muzeu v Radňovsi. Zleva: A. Koukola, Radek Janča, H. Joachim 
Augustin, Milan Kubíček, Jarmila Smolinská, Jozef Smolinský  

a David Dvořáček).  |  Foto: Josef Hubl



30 |  Září 2022 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

katastru z roku 1749 byl rolníkem a k domu náležel les (1 měřice), tři role (5 měřic lepší  
a 5,5 měřic horší bonity: v Tálu setba po 3 a 9 letech, u Radostína po 6 letech, u Krevlic po 
třech letech) a zahrada u domu (2,5 achtele).

Později roku 1766 Pavel Ošmera dal zapsat do gruntovní knihy, že postoupí dům po Ma-
těji Juránkovi svému nevlastnímu zeti Janu Valachovi. Tento příslib bezpochyby souvisel 
se sňatkem dcery Matěje Juránka Anny s Janem Valachem z Březky na podzim téhož roku. 
A skutečně roku 1778 Jan Valach „před počestný ouřad předstoupil a v slušné poníženosti 
jest přednášel“, že se jeho nevlastní tchán Pavel Ošmera v roce 1773 oženil s vdovou Ve-
ronikou Ondrákovou a přestěhoval se na vyženěný dům čp. 114 v dnešní Tišnovské ulici. 
Jelikož do té doby Valach s Ošmerou užívali dům společně, žádal Valach o připsání celého 
domu, „kteréžto žádosti počestný ouřad odepříti nechtíce a jeho vyslyšel“. Při této příleži-
tosti se Valach zavázal vyplácet obci za dům vejrunky po dvou zlatých do celkové částky 
200 moravských zlatých. Roku 1799 Jan Valach ve svých údajně 70 letech „pro sešlost 
svého věku dálejíc hospodařiti sobě netroufá, z té příčiny odevzdává svůj vlastní grunt  
v Lánicích pod numerem 28. s domovní zahradou“ a lesem v Radostínech (681 kvadrátních 
sáhů, tj. cca 0,25 ha) i polnostmi v Radostínech, v Šebečníkách a v Širokým žlebě (šest ji-
ter, tj. cca 3,5 hektaru) v ceně 400 říšských zlatých svému synovci Pavlu Valachovi. Roku 
1827 rolník Pavel Valach postoupil dům se zahradou a stodolou „jakož i taky pár volů, 
jeden vůz a všechno vorní nádobí“ svému synovi Martinu Valachovi.

Roku 1851 koupili dům za 1200 zlatých Josef a Františka Kaiserovi. Roku 1860 jej 
dále koupili za 1600 zlatých František a Josefa Kocianovi. Poté, co Josefa ovdověla,  
prodala dům roku 1895 Karlu Suchánkovi. Následně v dubnu 1910 koupil dům řezník 
Karel Rauš (psaný v pozemkové knize jako „Rouš“). Ten nechal v letech 1920–1921 při-
psat polovinu domu své novomanželce Anně, které byl roku 1953 připsán celý.

Dům čp. 51 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 48, 81, 143; 
kn. č. 11789, fol. 127; kn. č. 11794, fol. 28, 48; kn. č. 11893; fol. 148–150. Katastrální úřad pro Vyso-
činu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 29. 

Jan Zduba

HISTORICKÉ TRATĚ VELKÉ BÍTEŠE
Seriál o historickém katastrálním území Velké Bíteše, jehož hlavními prameny jsou 
josefinský katastr z let 1785–1789 a městské pozemkové knihy. Nyní NA MALEJ 
STRANĚ K REJHRADSKÝMU.

V roce 1414 byly polnosti jižně zemské silnice 
Brno-Jihlava označeny jako „Dědiny“ („dy Ay-
gen“). Hraničily s polnostmi zvanými „Zástavy“ 
(„dy Saczung“), dále s polnostmi jestřabskými  
a „Dědinami“ Nových Sadů. Z těchto polností 
měl být odváděn úrok jednou v roce na podzim ve 
výši sedmi grošů. Jednalo se o pozemky v dědičné 
držbě, byly součástí bítešských domů. Uvnitř vy-
mezeného území se později nacházela jedna z dal-
ších tratí, o které nyní seriál pojednává.

V pořadí 20. trať předměstí Lánice josefin-
ského katastru s názvem „Na Malej Straně k Rej-
hradskýmu“ zahrnovala 63 položek. Nacházelo 
se tu, v dnešních ulicích Za Loukama a Zmola, 
14 měšťanských domů (čp. 173–187). Ke všem 
těmto domům přiléhala role a buď ovocná zahrada  
(čp. 173, 179–182, 185–187) nebo loučné místo 
(čp. 174–177+178, 181–182, 184), případně pastvina (čp. 173) či bez užitku zahrádka před 
oknem (čp. 176, 181–182, 187). Výjimkou byl pouze dům čp. 183, který byl na rohu dnešních 
ulic Kpt. Jaroše a Za Loukama založen teprve v roce 1781 a který měl pouze kuchyňskou 
zahrádku. Malostranské domy vznikly nejspíše na přelomu 15. a 16. století. V nejstarší měst-
ské knize se nachází zápis z roku 1499, týkající se nové výstavby. Město tehdy nakoupilo 
pozemky pro novou výstavbu „všudy okolo města“ a stanovilo pravidla pro jejich rozprodej. 
Velikost stavební parcely byla určena tak, že šíře měla být „jako Dlapů dům a půl lokte“  
a délka „jakž meze ukazuje přes Paliků díl až do Polišova dílu“. Všechny stavební parcely 
měly být prodávány za stejnou cenu, ač by se nacházely „v lepším i v horším místě“.

Kromě domů trať zahrnovala 43 rolí a čtyři pastviny. Pomístní název „za Beranovy“  
(položky č. 18, 24, 30) (1) se zajisté vztahoval k domu ve Zmoli čp. 188 (a), který držel Jiřík 
Beran v letech 1735–1778, případně k domu čp. 192 (b), který náležel Jiříkovu synovi Josefu 
Beranovi před rokem 1778. Název „U Berana“ („Beym Beran“) byl používán již v terezián-

Vymezení tratě „Na Malej Straně k Rejhradskýmu“  
na satelitním snímku z roku 2021.  

Do snímku www.mapy.cz zakreslil autor.
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ském katastru v roce 1749. „Za Rohlíkovy“ (č. 16) 
(2) byl název vztahující se k domu ve Zmoli čp. 
187 (c), který držel Matěj Rohlík v letech 1751–
1773. Název „za Kadlicovy“ (č. 29) (3) byl vá-
zán k domu Za Loukama čp. 173 (d), který drželi 
tkalci Slámovi od roku 1711. „U stodole“ (č. 15) 
byla míněna role s pastvinou při stodole vedle čp. 
173, v místě dnešní hasičské zbrojnice (4). „U vej-
vuzka“ (č. 22) ležela role podél úvozu ze Zmole 
nahoru na jih (5). „Za loučkami“ (č. 31) a „za lou-
čky“ (č. 33) byly dlouhé úzké role (6), snad v mís-
tech dnešních dvou jednořadých sadů nad budo-
vou hasičské zbrojnice, mezi nimi též dlouhá role 
„na díle za zahradou“. „Nad Rejhradským“ (č. 41) 
se nacházela role (7) a „kopec nad Rejhradským 
rybníkem“ (č. 62) byl obecní pastvinou (220x10 
sáhů, tj. 417x19 metrů) (8). „Na skalkách“ (č. 40) 

a „na skalce“ (č. 61) ležely role (9). Dnešní konec ulice Zmola s výrazným úvozem byl příkop 
(„eine Gruben“, č. 19) bez udání výměry (10). Součástí větší role (č. 42) bylo kamenité místo 
o velikosti cca 380 m2 (11). Poslední položkou (č. 63) byla docházející cesta směřující do trati 
asi „U Rejhradskýho rybníka“. Tehdejší pastviny jsou v současnosti zarostlé keři a stromy.

Podle městských gruntovních knih byla Malou Stranou Velké Bíteše veškerá zástavba za 
potokem. Týkalo se to jak dnešních ulic Za Loukama a Zmola, tak přilehlé městu poddané vsi 
Janovice. V týchž knihách pro 17. a 18. století převažují názvy rolí „Nad Rejhradským ryb-
níkem“ či krátce „Nad Rejhradským“ (1626–1785) a asi pro širší oblast „Za Malou Stranou“ 
(1605–1728).

Ve stabilním katastru z roku 1825 byla trať „Na Malej Straně k Rejhradskýmu“ zrušena. 
Západní část trati byla přičleněna k trati „U Rejhradskýho rybníka“, zbytková část dostala 
název „Za Berany“. Nový název tak potvrdil významné postavení rolnické rodiny Beranů  
v ulici Zmola, ač jejich dědicové nesli už v 18. století příjmení jiné.

Jan Zduba

SPORT

NÁVRAT BASEBALLU DO VELKÉ BÍTEŠE

Baseballový klub Meadow Bulls z.s. vznikl v září roku 2018. Tým vede Ing. Roman Ho-
šek, dlouholetý hráč nejúspěšnějšího týmu ČR Draci Brno. Za tuto dobu jsme se propra-
covávali soutěžním systémem České baseballové asociace od U8 do U11 (tj. nyní chlapci 

Trať „Na Malej Straně k Rejhradskýmu“  
dle josefinského katastru z 18. století. Do mapy  
stabilního katastru z roku 1825 zakreslil autor.
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mladší 11ti let). Nyní chceme tým rozšířit o chlapce ročník 2017 a mladší. Nejsme obyčej-
ným kroužkem, ale výkonnostním oddílem, který se pravidelně účastní MČR. V roce 2021 
jsme se na MČR umístili na 15. místě ze 44 týmů ČR. 

Tréninky máme 3x týdně v Dolních Loučkách, na původně tréninkovém fotbalovém hřišti, 
které jsme postupně přebudovali na baseballové hřiště. Vybavili jsme ho nadhazovacím kop-
cem, pálícím tunelem a zadním plotem, vytyčujícím délku odpalu. 

Máme výborné zázemí i pro zimní přípravu, kterou rozšiřujeme o parkurové tréninky In-
Balance pro zvýšení flexibility a obratnosti malých sportovců. 

Naším záměrem je nyní oslovit děti z okolí Velké Bíteše a vytvořit zde samostatnou 
tréninkovou skupinu přímo ve Velké Bíteši. 

Náš tým také úzce spolupracuje s týmem Draci Brno (22 násobným mistrem ČR),  
a proto bylo několika hráčům umožněno hostování v tomto klubu.

Velký úspěch zažili hráči Robert Vailand a Vojtěch Sojka, kteří loni hostovali v kategoriích 
U8 a U9 a pomohli Drakům k získání 1. místa na Mistrovství Moravy a ČR.

Šikovní kluci z našeho týmu budou také usilovat o zastoupení v reprezentaci ČR, takže ani 
to, že jsme malým týmem, není překážkou pro rozvoj hráčů celorepublikových rozměrů.

Na příští rok budeme dělat nábor dětí ročníky 2016 a 2017. Kdo by chtěl u svých dětí roz-
víjet, mrštnost, sílu, rychlost, ale bystrost a postřeh, přijďte se podívat na trénink. Trénujeme 
každé pondělí, středa, pátek od 16.00 hod na baseballovém hřiště v Dolních Loučkách.

Ernest Hemingway: BASEBALL = „nejrychlejší šachy na světě“.
Kontakt: Ing.Roman Hošek, tel. č. 603 830 190 nebo Kateřina Hošková, tel. č. 777 550 

510, k-hoskova@email.cz
FB Meadow BULLS – Baseball Dolní Loučky

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 22. června jsme se opět sešli u myslivecké chaty na společném setkání s my-
slivci. Stalo se to pravidelným posezením s myslivci v červnu „měsíci myslivosti“. K prv-
nímu setkání došlo v únoru 2000 při vycházce seniorů v Černých lesích. Tyto vycházky 
se opakovaly v honitbě Velká Bíteš častěji. S přibývajícím věkem seniorů, ale i myslivců 
se končilo na myslivecké chatě. Poslední dobou asi 17 let se pravidelně scházíme u chaty, 
kde nás myslivci seznamují nejen s úspěchy, ale i s problémy jejich činnosti. Tam nám 
také připraví za ochotné spolupráce našeho výboru občerstvení včetně opékání špekáčků.  
Je vidět podle účasti na těchto setkáních, že si senioři rádi povídají s myslivci o přírodě, 
která je pro nás všechny důležitá a není v ní vše v pořádku.

Děkujeme ,,Myslivosti zdar".
 Zdena Krejčová za Seniorklub 
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JÍT A HLEDAT ELDORÁDO…

„Jít a hledat Eldorádo zbavené vší bídy člověčí, jít a hledat Eldorádo, kde je láska,  
mír a bezpečí…“ Nedávno jsem v rádiu slyšela tuto písničku nazpívanou Waldemarem 
Matuškou. Má velmi chytlavou melodii a ještě dlouho se mi v mysli vracela. Slova refrénu 
mi připomněla, že jsem kdysi také toužila po tom najít místo, kde bych mohla žít beze stra-
chu, námahy a obklopená láskou a pochopením. Díky Bohu, že On takové místo připravil, 
píše se o něm v Bibli:

Zjevení Janovo, 21. kapitola, verše 3–5: A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: 
„Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude  
s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu 
ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl:  
„Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A řekl mi:  
„Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene 
vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem.

Vzpomínám si, jak jsem se před lety v noci poprvé modlila k Ježíši, aby ode mě ode-
hnal hroznou noční můru, která mě často sužovala. Od té doby mohu vnímat pokoj v srdci  
a vědomí, že jsem pod Boží ochranou. Vím, že jednou odejdu z tohoto světa a přijdu na 
místo připravené Bohem pro ty, kteří se rozhodli stát Jeho dětmi. I teď ale mohu vnímat 
realitu Božího království. Ono se nachází v blízkosti těch, kteří jsou s Bohem v důvěrném 
vztahu. A co teprve, když se nás sejde víc takových.

Ráda bych vás tímto pozvala na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou  
a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově ná-
městí č. 5 v 1. patře (na pavlači). Také můžete navštívit naše webové stránky (www.ac-vm.cz).

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje Boží pokoj, ochranu a požehnání Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 115/2022 KONANÉ DNE 28. BŘEZNA 2022

Pokračování z prázdninového Zpravodaje:

39/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 373/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku 
p.č. 373/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města 
Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
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40/115/22/RM – bere na vědomí Zápis z jednání školské rady při Základní škole a Praktické škole 
Velká Bíteš, příspěvková organizace ze dne 2. 3. 2022 a ukládá odboru majetkovému zaslat statutár-
nímu zástupci příspěvkové organizace vyjádření k investičním záměrům města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2022
41/115/22/RM – bere na vědomí informace o stavu přípravy stavby „Velká Bíteš – novostavba  
14 BD, komunikace – větev 1“.
42/115/22/RM – a) rozhoduje revokovat usnesení č. 21/103/21/RM ze dne 29. 11. 2021.
b) bere na vědomí informaci o uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu a Smlouvu  
o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká 
Bíteš – ul. Vlkovská”, kdy stavba má být dokončena nejpozději do 31. 12. 2023. Uzavření smlouvy 
je v souladu s usnesením č. 24/13/14/RM ze dne 28. 5. 2014.
c) doporučuje ZM rozhodnout revokovat usnesení č. 11/21/21/ZM ze dne 13. 12. 2021 a rozhodnout 
uzavřít Smlouvu o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům se společností OC HRADBY 
s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající se stavby „Centrum 
obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”.
d) rozhoduje uzavřít Dohodu o podílení se na nákladech technické infrastruktury v lokalitě  
U Stadionu v rámci stavby „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“  
se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469. 
Společnost OC HRADBY s.r.o. se bude finančně podílet na nákladech na novostavbě splaškové  
a dešťové kanalizaci ve výši 1.799.040,73 Kč.
e) doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví stavebních objektů 
mezi společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno,  
IČO: 03524469, Městem Velká Bíteš, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 a Vodárenskou akciovou společností a.s., Soběšická 820/156, 
638 00 Brno, IČ: 494 55 842, týkající se stavebních objektů SO 09 - Prodloužení řadu splaškové 
kanalizace a SO 31 – Prodloužení vodovodního řadu stavby „Centrum obchodu a služeb Velká 
Bíteš – ul. Vlkovská”.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 11. 4. 2022
43/115/22/RM – bere na vědomí informaci o stavu zpracování kronikových zápisů města Velká 
Bíteš za roky 2013–2019, sepsaných kronikářem panem Ing. Aloisem Koukolou, CSc.
44/115/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města Velká Bíteš 
za rok 2022.
odpovědnost: místostarostka termín: 14. 4. 2022
45/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 
264 m2 a část pozemku p.č. 2748 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 421 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí za rozdíl 
výměr směňovaných pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní 
strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
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46/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2347/1 oddělenou 
geometrickým plánem č. 3297-172/2021 a nově označenou díl „a“ o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého posudku ve výši 13.740,- Kč. Kupující 
uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
47/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1064/18 oddělenou 
geometrickým plánem č. 3294-130/2021 a nově označenou p.č. 1064/24 ostatní plocha, jiná plocha  
o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého po-
sudku ve výši 5.840,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
48/115/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického dozoru 
stavebníka na stavbě: „Chodník v obci Ludvíkov“ za cenu 114.950 Kč včetně DPH a uzavřít s ním 
předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 4. 2022
49/115/22/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 7/79/21/RM ze dne 1. 3. 2021 a nahradit ho usne-
sením:
Rada města Velká Bíteš bere na vědomí pokácení 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc. č. 3/1  
v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje uhradit náklady spojené s kácením.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
50/115/22/RM – souhlasí s využíváním dřevní hmoty získané kácením dřevin na nelesních pozem-
cích ve vlastnictví města Velká Bíteš do obvodu kmene 80 cm ve výši 130 cm v katastrálním území 
Bezděkov u Velké Bíteše, Jestřabí u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Košíkov, Ludvíkov u Velké 
Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Holubí Zhoř a Pánov pro potřeby vytápění staveb ve vlastnictví 
města, příp. sloužících veřejným účelům.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
51/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 4607 orná půda o výměře  
1865 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 912/2 orná půda  
o výměře 2724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
-  s doplatkem ve výši 3.260.720,- Kč městu Velká Bíteš,
-  se zřízením věcného předkupního práva k pozemku p.č. 4607 v k.ú. Velká Bíteš ve prospěch města 

Velká Bíteš za kupní cenu 5.222.000,- Kč na dobu 5-let od jeho nabytí pro případ jeho převodu do 
vlastnictví třetího subjektu,

-  se smluvní sankcí ve výši 588,- Kč/m2 pro případ, že by na pozemku nebyla zahájena výstavba 
hlavního stavebního objektu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
52/115/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 
2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš na inves-
tiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Malá Strana“ v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 4. 2022
53/115/22/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Trade FIDES, a.s., se sídlem Dornych 57, 617 
00 Brno, IČO: 61974731 předloženou Smlouvu o dílo na připojení objektu do modernizovaného 
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systému centralizované ochrany objektů PČR a předloženou Smlouvu o poskytnutí servisních služeb.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 30. 4. 2022
54/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout nevyhovět žádosti společnosti AGROSTROJ Pelhři-
mov, a.s., IČ: 00009971, se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov o uzavření dohody o zrušení 
věcného předkupního práva k pozemkům p.č. 360/2, p.č. 360/7 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022
55/115/22/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
rozhoduje na základě materiálu jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. ze dne 25. 3. 
2022 zahájit provoz kuchyně dle předložené varianty B) s výjimkou přepisu odběrných míst plynu  
a elektrické energie na smluvního partnera.
odpovědnost: jednatel TS termín: 1. 5. 2022
56/115/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt - pozemek p.č. 876/1 ovocný sad o výměře 
4135 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 ze spoluvlastnictví (id. ¼), (id. ¼), (id. ½)
-  pozemek p.č. 875/1 zahrada o výměře 2811 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2  

ze spoluvlastnictví (id. ½), (id. ¼), (id. ¼)
-  pozemek p.č. 2346/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 

za cenu 120,- Kč/m2ze spoluvlastnictví (id. ¼), (id. ¼), (id. ½)
 se splatností kupní ceny:
-  ve výši 50 % do 30-ti dnů ode dne doručení katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí,
- ve výši 25 % do 31. 1. 2023,
- ve výši 25 % do 31. 1. 2024.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 116/2022 KONANÉ DNE 11. DUBNA 2022

2/116/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.115/2022 ze dne 28. 3. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 11. 4. 2022
3/116/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ProCad, spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 
00 Brno, IČ 46979506 na akci „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, tech-
nické vybavení“ a uzavřít s ní kupní smlouvu s cenou 549.461,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2022
4/116/22/RM – bere na vědomí dopis ředitele územního odboru Žďár nad Sázavou, Policie ČR  
ze dne 29. 3. 2022 o aktuální situaci při zajišťování činnosti Policie ČR ve Velké Bíteši.
5/116/22/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/1258/22 ve výši 50.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem 
Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem 
dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2022
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6/116/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci „Obratiště v místní 
části Jestřabí“ se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha,  
IČ 45274924, kterým se zvyšuje cena díla na částku 2.404.412,28 Kč včetně DPH a upravuje doba 
realizace díla.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2022
7/116/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společností DETA, spol. s r.o. na výrobu 8 ks 
interiérových dveří pro KD Březka a uzavřít s ní smlouvu o dílo č. TR_P220052 s cenou díla 83.094 
Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 22. 4. 2022
8/116/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezr-
učova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Chodník  
v obci Ludvíkov“ za cenu maximálně 18.972,80 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu 
o provedení záchranného archeologického výzkumu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 4. 2022
9/116/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2022
10/116/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.,  
IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních 
pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je aktualizace předmětu 
nájmu dle předložené přílohy z důvodu provedené revize údajů uvedených v katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
11/116/22/RM – rozhoduje na základě změny v technologii poskytování stávajících služeb pevných 
linek uzavřít novou rámcovou smlouvu a smlouvu o přípojce se společností Vodafone Czech Repub-
lic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00 Praha – Stodůlky, IČO 25788001.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 4. 2022
12/116/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordi-
nátora BOZP na stavbě "Chodník v obci Ludvíkov" za cenu 21.000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním 
předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 29. 4. 2022
13/116/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 421/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
14/116/22/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočina z programu „Obnova venkova Vysočiny 2022“ na realizaci projektu Garáž pro SDH 
Holubí Zhoř.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2022
15/116/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 2539/249 o výměře 5 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
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16/116/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 1060  
za část pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
17/116/22/RM – rozhoduje zamítnout žádost společnosti E.ON Energie, a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice, IČ: 260708201 o pronájem části pozemku p.č. 149 v k.ú. Velká Bíteš  
za účelem instalace dobíjecí stanice.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 4. 2022
18/116/22/RM – bere na vědomí poděkování tajemníka TJ Favorit Brno za podporu a pomoc města 
při zajištění závodu Českého poháru ŠKODA CUP 2022 v silniční cyklistice, který se uskutečnil  
27. 3. 2022 na trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš
19/116/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 415 48 850, na bourací práce Hasičské 
zbrojnice Košíkov č.p.54 a následnou úpravu povrchu po demolici za cenu 499.220,- Kč včetně DPH 
a uvedené práce objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 29. 4. 2022
20/116/22/RM – bere na vědomí informaci jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.  
o výsledku poptávkového řízení na smluvního partnera pro zajištění provozu kuchyně s jídelnou na 
adrese Jihlavská č.p. 629, Velká Bíteš a rozhoduje udělit nájemci Technické služby Velká Bíteš spol. 
s r.o. souhlas k podnájmu uvedeného objektu třetímu subjektu.
odpovědnost: jednatel TS termín: 1. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 117/2022 KONANÉ DNE 21. DUBNA 2022 

2/117/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.116/2022 ze dne 11. 4. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 21. 4. 2022
3/117/22/RM – rozhoduje vzít zpět funkci pořizovatele nového Územního plánu Velká Bíteš  
od Městského úřadu Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 118/2022 KONANÉ DNE 25. DUBNA 2022

2/118/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.117/2022 ze dne 21. 4. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 25. 4. 2022
3/118/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 5/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
4/118/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masary-
kovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2462/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 5. 2022
5/118/22/RM – rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2466/22 ve 
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výši 50.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových 
materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2022
6/118/22/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2538/22 z důvodu, 
že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2022
7/118/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2022
8/118/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2022
9/118/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. 
Kupující uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
10/118/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 280 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2022
11/118/22/RM – rozhoduje propachtovat pozemek p.č. 2424/1 trvalý travní porost o výměře 10200 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 300,- Kč/ha/rok s výpovědní dobou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
12/118/22/RM – rozhoduje pověřit paní ředitelku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace jako navrhovatele žádosti o změnu v rejstříku škol Kraje Vysočina.
Změna se týká:
- ukončení využívání prostor ZŠ Sadová 579, Velká Bíteš, jako dočasného místa poskytování vzdě-
lávání a školských služeb Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou 
organizací k 30. 6. 2022;
- navýšení kapacity Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykova náměstí 86, příspěvkové organizace od 
1. 9. 2022 na 72 dětí a stravovaných.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2022
13/118/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 66 orná půda o výměře 1364 
m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 67, p.č. 66, p.č. 65 dle geometrického plánu č. 93-127/2021  
vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
- za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.173.000,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto 
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pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku.  
Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou 
bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní 
nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2022
14/118/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2  
v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš
- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. za 353.600,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s uhrazením kauce ve výši 50.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny,
- s bezúplatným zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převe-
den do vlastnictví kupujícího pro případ, že se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data 
jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2022
15/118/22/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2022 dle žádosti Základní školy a Praktické školy 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2726/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
16/118/22/RM – bere na vědomí informace o postupu výstavby „Kulturní dům, Velká Bíteš, kana-
lizační přípojka“.
17/118/22/RM – rozhoduje vypůjčit bytovou jednotku č. 6 v domě č.p. 249, který je součástí po-
zemku p.č. 1789/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš a bytovou jednotku č. 2 v domě č.p. 250, který je součástí 
pozemku p.č. 1790 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech jejich součástí a příslušenství do 30. 6. 
2022 v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
18/118/22/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním sídla spolku Klub přátel vážné hudby, IČ: 657 64 
374 v budově č.p. 117, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č. 11 zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš, která je ve vlastnictví města Velká Bíteš na adrese Hrnčířská 
117, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 5. 2022
19/118/22/RM – bere na vědomí výpověď podnájemní smlouvy uzavřené dne 28. 2. 2013 ve znění jejího 
dodatku č. 1 mezi Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, 
IČ: 43381154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 a IČ: 014 
16 308, týkající se nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 482, která je součástí pozemku p.č. 769 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěv-
kové organizace vyhlášením výběrového řízení na podnájem uvedeného nebytového prostoru.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2022
20/118/22/RM – bere na vědomí návrh Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání a pod-
nikatelském pronájmu věcí movitých, týkající se provozu kuchyně s jídelnou v budově č. p. 629, 
umístěné na pozemku p. č. 2994 v k. ú. Velká Bíteš, mezi nájemcem Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o., IČ: 255 94 940 a podnájemcem, IČ: 014 16 308, a to v návaznosti na usnesení Rady města 
Velká Bíteš č. 20/116/22/RM.
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 119/2022 KONANÉ DNE 2. KVĚTNA 2022 

2/119/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.118/2022 ze dne 25. 4. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 2. 5. 2022
3/119/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacit-
nění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s.,  
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se mění lhůta dokončení stavby předmětu 
plnění na 418 dnů, a navyšuje se cena díla o 909.692,07 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 3. 5. 2022
4/119/22/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš, o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 13. 6. 2022 
5/119/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/2653/22 ve výši 800.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace měs-
tem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjem-
cem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2022
6/119/22/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš 
dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/2768/22 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2022
7/119/22/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš o konání Zvláštního zápisu 
dětí k povinné školní docházce dne 22. 6. 2022 a souhlasí s tímto termínem.
8/119/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 369/15 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 a část pozemku p.č. 369/24 oddělenou geometrickým 
plánem č. 105-6/2022 a nově označenou p.č. 369/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2  
v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stano-
venou znaleckým posudkem ve výši 14.410,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím 
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
9/119/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 369/17 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.380,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
10/119/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodáren-
skou akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. DPUS/7/2022 ve věci výstavby 
dvou autobusových čekáren na pozemcích parc. č. 3009/31 a parc.č. 1342/23 obě v k.ú. Velká Bíteš 
v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 5. 2022
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11/119/22/RM – ukládá odboru investic a rozvoje připravit návrh řešení odvodu dešťových vod  
z pozemku p.č. 2740/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 120/2022 KONANÉ DNE 6. KVĚTNA 2022

2/120/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.119/2022 ze dne 2. 5. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 2. 5. 2022
3/120/22/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny dne  
27. 5. 2022.
4/120/22/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace za-
psané pod č. j. MÚVB/2981/22 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uve-
deným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
5/120/22/RM – bere na vědomí stanovení místa a termínu dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání 
do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2022/2023 dle zákona č. 67/2022 Sb. a souhlasí  
s termínem 14. 7. 2022.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 14. 7. 2022
6/120/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města  
č. 6/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 5. 2022
7/120/22/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření 
města č. 7/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 5. 2022
8/120/22/RM – rozhoduje souhlasit s využitím části chodníku pro umístění venkovního posezení 
před provozovnou na Masarykově nám. č.p. 1 ve Velké Bíteši. Podmínkou zahájení provozu je od-
souhlasení technického řešení a stanovení podmínek provozu pro venkovní posezení odborem inves-
tic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2022
9/120/22/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na ploše u domu 
čp. 277 v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé  
k provozu, RZ 6J5 0691. Instalaci odpovídajícího značení si zajistí žadatelka na své náklady s tím,  
že platnost souhlasu je stanovena na dobu trvání 2 roky.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2022
10/120/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o vý-
měře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví vítěze elektronické aukce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 5. 2022
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11/120/22/RM – rozhoduje uzavřít pořizovatelskou smlouvu s fyzickou osobou oprávněnou k vý-
konu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, IČ: 10976060, za účelem zajiš-
tění dokončení pořízení Územního plánu Velká Bíteš. 
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 121/2022 KONANÉ DNE 13. KVĚTNA 2022

2/121/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.120/2022 ze dne 6. 5. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 13. 5.2022
3/121/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu na zvláštní užívání silnice II/395 pro výstavbu chodníku 
na pozemku parc.č. 68 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 
příspěvkovou organizací.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 16. 5. 2022
4/121/22/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu městem Velká Bíteš jako obdarovaným  
a S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež 
jako dárcem o bezúplatném převodu zpevněných ploch na části pozemku p.č. 2539/232, a to před 
pozemky p.č. 2539/158, p.č. 2539/159, p.č. 2539/160, p.č. 2539/161, p.č. 2539/162, p.č. 2539/221,  
p.č. 2539/222, p.č. 2539/223, p.č. 2539/224, p.č. 2539/225 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš se závazkem dárce nést po dobu 2 let od převodu vlastnického práva ke zpevně-
ným plochám záruku za jejich provedení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
5/121/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o vý-
měře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2022
6/121/22/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš 
a advokátem, IČ: 66248272.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
7/121/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 oddělené dle geometric-
kého plánu č. 95-65/2022 a nově označené p.č. 84/20 orná půda o výměře 956 m2 v k.ú. Ludvíkov  
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 860.000,- Kč,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto 
pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku.  
Ve prospěch prodávajícího bude bezúplatně zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou 
bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní 
nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnického právo k pozemku na další osobu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
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8/121/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 13666444 na výměnu kotle v bu-
dově č.p. 584 na ulici Družstevní ve Velké Bíteši za cenu 65.780,00 Kč včetně 15 % DPH a tuto 
výměnu objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 5. 2022
9/121/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO: 46226737, na výměnu původních 
stropních svítidel (zářivek, 23 ks) a na výměnu zářivkových trubic za LED ve výši 57.561,00 Kč 
včetně 21% DPH v budově Základní školy a Praktické školy ve Velké Bíteši, Tišnovská 116 a tuto 
výměnu objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 122/2022 KONANÉ DNE 23. KVĚTNA 2022

2/122/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.121/2022 ze dne 13. 5. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2022
3/122/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacitnění 
objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Ne-
mocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se navyšuje se cena díla o 534.368,38 Kč včetně 
DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 23. 5. 2022
5/122/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického dozoru 
na stavbě „Centrum obchodu a služeb - Velká Bíteš, ul. Vlkovská“ za cenu 108.900,- Kč včetně DPH 
a uzavřít s ním příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 17. 6. 2022
6/122/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností EGD, a.s., Lidická 1873836, Černá Pole, 602 00 
Brno, IČ: 28085400, předložené smlouvy připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny níz-
kého napětí. Poplatky za uzavření smlouvy č. 9001968118 jsou v celkové výši 31.500,- Kč a smlouvy 
č. 9001968119 jsou v celkové výši 10.080,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 3. 6. 2022
7/122/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje FTTH mikrotrubičkové infrastruktury a dále 
volné kapacity chrániček optických zemních tras.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2022
8/122/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnost PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 
683 54 Otnice, IČ: 27713130 na zpracování realizační projektové dokumentace za cenu 45.000,- Kč 
včetně DPH na opravu hřiště nacházející se na pozemku parc. č. 847/1 v ulici U Stadionu a práce 
objednat.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 5. 2022
9/122/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, na havarijní pojištění dopravního 
vozidla jednotky SDH Velká Bíteš za částku 49.145 Kč ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2022
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10/122/22/RM – rozhoduje uzavřít s GasNet „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ 
týkající se plynovodu u kabin fotbalového stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 6. 2022
11/122/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 122, jehož součástí je budova 
č.p. 65 a pozemku p.č. 123 v k.ú. Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
7.000.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
12/122/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny částí pozemků p.č. 876/2, 876/1, 875/1, 874/1, 
2346/24, 2346/23 v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře cca 4785 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
13/122/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., U Michel-
ského lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ: 45274924 na realizaci stavby „Velká Bíteš – Novostavba 14 
BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova – I. etapa v“ za cenu 3.620.076,- Kč včetně DPH a uzavřít  
s ním předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
14/122/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacitnění 
objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Ne-
mocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se navyšuje se cena díla z důvodu neočekávaného 
růstu cen ve stavebnictví o 1.584.372,25 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 23. 5. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 123/2022 KONANÉ DNE 30. KVĚTNA 2022

2/123/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.122/2022 ze dne 23. 5. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 30. 5. 2022
3/123/22/RM – schvaluje změnu otevírací doby Městské knihovny Velká Bíteš během letních prázd-
nin 2022 dle žádosti č.j. MÚVB/3111/22.
odpovědnost: knihovnice termín: 1. 7. 2022
4/123/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/3135/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 6. 2022
5/123/22/RM – schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Zá-
kladní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí ná-
kupu hudebního nástroje ve výši 26.797 Kč.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
6/123/22/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6.022
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7/123/22/RM – rozhoduje neposkytnout Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., klub „Radost“ dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě její žádosti o poskytnutí 
daru zapsané pod č. j. MÚVB/2896/22.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
8/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 280 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do 
vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 182/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 
v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou 
pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
9/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2539/249 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 
2539/83 zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady 
související se směnou pozemků uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
10/123/22/RM – rozhoduje
1.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 6. 

2022 do 30. 11. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc,
2. prominout nájemné za m2 po dobu dvou měsíců – červen, červenec 2022.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2022
11/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout nepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 
budovy č.p. 42 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 564/9 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, 
obec Vlkov do vlastnictví města Velká Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 
1.000.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
12/123/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 73/2 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 6 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 6. 2022
13/123/22/RM – rozhoduje souhlasit se stavebními úpravami (rekonstrukcí sociálního  
zázemí) v bytě, Sadová 579, Velká Bíteš v rozsahu specifikovaném v žádosti nájemce,  
za těchto podmínek:
- investorem předmětných stavebních úprav bude v plné výši nájemce,
-  nájemce se zaváže, že nebude požadovat na pronajímateli úhradu vynaložených finančních pro-

středků na předmětné stavební úpravy, které se po realizaci stanou nedílnou součástí bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2022
14/123/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí neinvestiční dotace  
z Fondu Vysočiny pro Jednotku SDH Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2022
15/123/22/RM – rozhoduje
1.  souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-

dionu 538, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/3601/22,
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2.  souhlasit s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové orga-
nizace na omezení a uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2022 dle její 
žádosti č.j. MÚVB/3601/22.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 7. 2022
16/123/22/RM – rozhoduje souhlasit s provedením výsadby na pozemku p.č. 768/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
17/123/22/RM – rozhoduje souhlasit s plánovanou údržbou zeleně na hřbitově u kostela na po-
zemku p.č. 3/1 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
18/123/22/RM – rozhoduje souhlasit s provedením akreditované péče o stromy na pozemcích  
parc. č. 149 a 151 (Masarykovo náměstí), na pozemcích 53/2, 55/1 (u radnice) a pozemku  
parc. č. 586 (v ulici Lánice) v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
19/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem 
Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou smlouvu o prodeji projektové dokumentace k akci 
„II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 6. 2022
20/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu 
města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/3614/22  
ve výši 700.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tisko-
vých 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: 13. 6. 2022
21/123/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek „Dodatek č. 1 Ke smlouvě o zajištění technické podpory 
a aktualizace GIS č. 97/2020“ s dodavatelem T-MAPY spol. s r. o.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 5. 2022
22/123/22/RM – rozhoduje vypůjčit nebytový prostor v I. NP budovy č.p. 86, která je sou-
částí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to hernu o výměře 95 m2, sklad o výměře 
5,3 m2 a WC o výměře 2,8 m2 Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace, IČ: 433 81 154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 5, okres 
Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2022 s výpovědní 
dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
23/123/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 876/2 o výměře cca 1060 m2, 
části p.č. 876/1 o výměře cca 1035 m2, části p.č. 875/1 o výměře 685 m2, části p.č. 874/1 o výměře 
cca 850 m2, pozemku p.č. 2346/24 o výměře 147 m2 a části p.č. 2346/23 o výměře cca 145 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2022
24/123/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. do-
taci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/3654/22 ve výši 1.300.000 Kč s podmínkou uvedení informace  
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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: 13. 6. 2022
25/123/22/RM – rozhoduje realizovat v místě stávajícího hřiště na ul. Družstevní venkovní fitness 
prvky řady workout dle cenové nabídky společnosti COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 
Praha, IČ: 29037221 za cenu 382.987 Kč včetně DPH a současně rozhoduje realizovat úpravu opěrné 
zdi dle nabídky společnosti ATIKA-LYSÝ, s.r.o., se sídlem Zahradní 992, 59401 Velké Meziříčí,  
IČ: 60732610 za cenu 501.403 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 8. 2022
26/123/22/RM – bere na vědomí kalkulaci na nákup 16 nových krojů a doporučuje ZM navýšit  
v rozpočtu na rok 2022 příspěvek na provoz pro Informační centrum a Klub kultury města Velké 
Bíteše, příspěvkovou organizaci o 200.000,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2022
27/123/22/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření 
města č. 8/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 124/2022 KONANÉ DNE 3. ČERVNA 2022

2/124/22/RM – rozhoduje zveřejnit předložený záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za  
2.800,- Kč/m2 včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 6. 2022
3/124/22/RM – rozhoduje nezveřejňovat ve Zpravodaji Město Velká Bíteš politickou reklamu  
v souvislosti s volbami do zastupitelstva města v roce 2022, přičemž za politickou reklamu je pova-
žováno jakékoliv sdělení, jehož cílem je propagovat politickou stranu, hnutí, sdružení nezávislých 
kandidátů či nezávislého kandidáta, podpořit nebo vytvořit pozitivní image a kredit politické strany, 
hnutí, sdružení nezávislých kandidátů či nezávislého kandidáta, zvýšit šance politické strany, hnutí, 
sdružení nezávislých kandidátů či nezávislého kandidáta ve volbách či ovlivnit politické postoje, 
chování a motivaci občanů/voličů.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
4/124/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.123/2022 ze dne 30. 5. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 3. 6. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 125/2022 KONANÉ DNE 13. ČERVNA 2022

2/125/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.124/2022 ze dne 3. 6. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 13. 6. 2022
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3/125/22/RM – vydává
1.  nařízení města Velká Bíteš, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování 

služeb prováděné mimo provozovnu
2.  nařízení města Velká Bíteš, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování 

služeb v energetických odvětvích.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 7. 2022
4/125/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
5/125/22/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dar z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2022 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3670/22  
ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 7. 2022
6/125/22/RM – schvaluje aktualizaci odpisového plánu pro rok 2022 dle žádosti Informačního cen-
tra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3931/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
7/125/22/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru a věcného daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/3956/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
8/125/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
9/125/22/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pronájem nebytového prostoru o výměře 14,00 m2 

(jedné místnosti) v budově na ulici Jihlavské, č.p. 623, pozemek p.č. 2993 v obci a k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
10/125/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1058/1 ostatní plocha, zeleň 
o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
11/125/22/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem TRUHLÁŘSTVÍ, IČ: 12751057, předložený Do-
datek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výměna oken v dvorní části a renovaci vrat objektu Ma-
sarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“. Dodatkem č. 1 se navyšuje cena díla o 61.254,07 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
12/125/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
– Libeň, IČ: 04084063 předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích parc. 
č. 149 a 244/1, zapsané na LV č. 1, pro k.ú. a obec Velká Bíteš a snížit jednorázovou úhradu na 1.000,- Kč.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
13/125/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 
140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 45274924, předložený Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Velká Bíteš – Novostavba 14 BD ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova (HTÚ, Dešťová kanalizace, 
Komunikace, VO)“, kterým se navyšuje cena díla o 162.375,08 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
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14/125/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 
Velká Bíteš, IČ: 22721043 na realizaci stavby „Stavební úpravy a oprava KD Bezděkov - přístavba“ 
za cenu 2.491.317,00Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 7. 2022
15/125/22/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2022 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4056/22.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
16/125/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů 
Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4078/22 ve výši 100.000 Kč s podmínkou uvedení informace o po-
skytnutí 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: 22. 6. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 126/2022 KONANÉ DNE 22. ČERVNA 2022

2/126/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.125/2022 ze dne 13. 6. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 22. 6. 2022
3/126/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 9/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
4/126/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš  
na dobu určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
5/126/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
6/126/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou  
od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
7/126/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na akci „Úpravy okolí MŠ Masarykovo ná-
městí 86, 85 - provedení HTU“ firmy, IČ41549015 a uzavřít s firmou, IČ41549015 smlouvu o dílo  
v celkové cenové výši 1.557.596,16 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 6. 2022
8/126/22/RM – bere na vědomí informaci o Doporučení žádosti k poskytnutí dotace v rámci pod-
programu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro rok 2022 na stavbu „Přístavba sociálního 
zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ a ukládá odboru investic a rozvoje zajistit a realizovat 
veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 30. 9. 2022
9/126/22/RM – rozhoduje uzavřít se společností EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1014/2, 
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1021/1, 982/1, 982/2, 993 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu geometrického plánu č. 3320-2371/2022  
z důvodu uložení kabelového vedení NN v rámci stavby „V.Bíteš, Nová Čtvrť, obnova z NNv do 
NNk“ za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
10/126/22/RM – rozhoduje uzavřít bezúplatně smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku 
p.č. 350 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše v rozsahu geometrického plánu č. 132-2337/2022 z důvodu 
uložení elektropřípojky zřizované ve prospěch pozemku p.č. 54/2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše  
v rámci výstavby „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
11/126/22/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a pachtýři 
smlouvu o pachtu části pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2 na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
12/126/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění 
závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu § 71b notářského řádu a § 274 odst. 
1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
13/126/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda  
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu § 71b notářského řádu  
a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
14/126/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 797 ostatní plo-
cha, zeleň o výměře cca 330 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
15/126/22/RM – rozhoduje
1.  přijmout cenovou nabídku společnosti Huslík s.r.o., IČ: 25527495; Masná 7f, 602 00 

Brno, na výmalbu průjezdu, schodiště a části knihovny (včetně souvisejících prací)  
v domě č.p. 85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši ve výši 74.728,80 Kč bez DPH  
a tuto výmalbu objednat,

2.  přijmout cenovou nabídku společnosti Ncorp s.r.o., IČ:27721043; Růžová 144, 595 01 
Velká Bíteš, na opravu omítek a novou dlážděnou podlahu průjezdu v domě č.p. 85 na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši ve výši 130.713,10 Kč bez DPH a tyto stavební 
práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2022
16/126/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 5231 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 67 m2, části pozemku p.č. 5192/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 28 m2 vše v k.ú. 
Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
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17/126/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Energetické agentury Vysočiny se 
sídlem Nerudova 1498/8, Jihlava, IČO: 70938334, na zpracování analýzy energetického 
hospodářství (Plánu energetického auditu) pro město Velká Bíteš ve výši 175.000,00 Kč 
bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
18/126/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z Fondu Vyso-
činy na realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti ICT Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 7. 2022
19/126/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci policového systému pro spi-
sovnu městského úřadu firmou PROMAN s.r.o. za cenu 238.400 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 10. 2022
20/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Mateřské školy 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
21/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Mateřské školy 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
22/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Základní školy  
a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
23/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 ředitelce Základní školy 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
24/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 řediteli Základní umělecké 
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
25/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 řediteli Střední odborné školy 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
26/126/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 řediteli Polikliniky Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2022
27/126/22/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 127/2022 KONANÉ DNE 27. ČERVNA 2022

2/127/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.126/2022 ze dne 22. 6. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 22. 6. 2022
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3/127/22/RM – rozhoduje zveřejnit předložený záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná 
půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 
2.800,- Kč/m2 včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 6. 2022
5/127/22/RM – bere na vědomí informace odboru investic a rozvoje MÚ Velká Bíteš k výstavbě 
smuteční síně ve Velké Bíteši.
6/127/22/RM – bere na vědomí návrh řešení odvádění dešťových vod z pozemku parc. č. 2740/1  
v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje realizovat první dvě etapy a dále zpracovat projektovou dokumentaci 
na rozšíření příjezdové komunikace k areálu Technických služeb na Karlově.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 10. 2022
7/127/22/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jih-
lava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu č. FV02837.0003 o poskytnutí dotace ve výši 
100.000,- Kč na realizaci projektu „Nové autobusové čekárny Velká Bíteš: ulice Vlkovská 
a Na Valech“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 128/2022 KONANÉ DNE 1. ČERVENCE 2022 
 
2/128/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.127/2022 ze dne 27. 6. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 1. 7. 2022
3/128/22/RM – rozhoduje vyvěsit při příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cy-
rila a Metoděje 5. července moravskou vlajku.
odpovědnost: místostarostka termín: 5. 7. 2022
4/128/22/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
IČ: 70890749, předloženou smlouvu č. FV02856.0009 o poskytnutí dotace ve výši 71.524 Kč na 
realizaci projektu „Turistická posezení ve Velké Bíteši a okolí“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 129/2022 KONANÉ DNE 18. ČERVENCE 2022

2/129/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.128/2022 ze dne 1. 7. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 18. 7. 2022
3/129/22/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 10/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2022
4/129/22/RM – rozhoduje bezúplatně převést nepotřebný majetek Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace na Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvko-
vou organizaci, a to dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručené 
pod č.j. MÚVB/4949/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2022
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5/129/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
6/129/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
7/129/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou 
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
9/129/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy RTS a.s. Lazaretní 13, Brno 615 
00, IČ: 25533843 na administraci zadávacího řízení v rámci akce „Přístavba sociálního zařízení  
a stavební úpravy KD Velká Bíteš“ za cenu 90.750,- Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou 
příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2022
10/129/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 820 86 na výkon technického do-
zoru stavebníka na stavbě města Velká Bíteš dle veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, 
ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova – I. etapa" za cenu 90.750,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním před-
loženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 7. 2022
11/129/22/RM – pověřuje odbor investic a rozvoje přípravou podkladů projektu „Přístavba Zá-
kladní školy a Praktické školy Velká Bíteš“ ve Velké Bíteši, Tišnovská 116 pro případné podání 
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Specifického cíle 4.1 – Vzdělávací 
infrastruktura.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 12. 2022
12/129/22/RM – rozhoduje bezúplatně převést nepotřebný majetek Mateřské školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou or-
ganizaci, dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace 
doručené pod č.j. MÚVB/4929/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2022
13/129/22/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2022 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4901/22.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2022
14/129/22/RM – bere na vědomí informaci o ukončení Smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací a Základní školou Velká Bíteš, pří-
spěvkovou organizací ke dni 31. 8. 2022.
15/129/22/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 12/118/22/RM ze dne  
25. 4. 2022 a nahradit ho následujícím usnesením:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje pověřit paní Mgr. Hanu Sedlákovou, ředitelku Mateřské školy 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace jako navrhovatele žádosti o změnu  
v rejstříku škol Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Změna se týká:
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-  ukončení využívání prostor - výmaz v rejstříku škol Krajského úřadu Kraje Vysočina ZŠ Sadová 
579, Velká Bíteš, jako dočasného místa poskytování vzdělávání a školských služeb Mateřskou ško-
lou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací k 31. 8. 2022;

-  navýšení kapacity Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykova náměstí 86, příspěvkové organizace od 
1. 9. 2022 ze 124 dětí a stravovaných na 170 dětí a stravovaných.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2022
16/129/22/RM – zřizovatel Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové orga-
nizace souhlasí s navýšením kapacity uvedené mateřské školy od 1. 9. 2022 ze 124 dětí a stravova-
ných na 170 dětí a stravovaných.
Rada města Velká Bíteš souhlasí s výmazem dočasného místa poskytování vzdělávání a školských 
služeb u Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na adrese 
Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš k 31. 8. 2022.
Usnesení se vydává pro účely zápisu změn v rejstříku škol Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2022
17/129/22/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 8. 2022 do 30. 10. 2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
18/129/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/3 v budově č.p. 276  
na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5480/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku  
p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5480/68610 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.425.260,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
19/129/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/204 v budově č.p. 276 
na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5970/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5970/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.453.780,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
20/129/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/206 v budově č.p. 276 
na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5700/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5700/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.453.100,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
21/129/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 281/4 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. 6140/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6140/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.483.480,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2022
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 130/2022 KONANÉ DNE 27. ČERVENCE 2022 

2/130/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.129/2022 ze dne 18. 7. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 27. 7. 2022
3/130/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče PROSTAVBY a.s., Dědina 447,  
683 54 Otnice, IČ: 27713130 na realizaci stavby „Velká Bíteš, ul. U Stadionu – rekonstrukce víceú-
čelového hřiště“ za cenu 3.336.697,40 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 1. 8. 2022
4/130/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 797 ostatní plocha, zeleň 
o výměře cca 330 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Společen-
stvím vlastníků U Stadionu 276, Velká Bíteš, IČ: 11753595, se sídlem U Stadionu 276, 595 01 Velká 
Bíteš jako vypůjčitelem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2022
5/130/22/RM – bere na vědomí informace členů rady města Ing. Josefa Jelínka a Aloise Špačka  
o porušování veřejného pořádku na Masarykově náměstí a u městské polikliniky a pověřuje starostu 
k řešení aktuálního stavu veřejného pořádku na území města Velká Bíteš. 
odpovědnost: starosta termín: 8. 8. 2022
6/130/22/RM – rozhoduje uzavřít dohodu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodáren-
skou akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. DPUS/10/2022 ve věci „Velká 
Bíteš, ul. U Stadionu rekonstrukce víceúčelového hřiště“ na pozemku parc. č. 847/1 v k.ú. Velká 
Bíteš v ochranném pásmu kanalizace.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 15. 8. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 131/2022 KONANÉ DNE 8. SRPNA 2022

2/131/22/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.130/2022 ze dne 27. 7. 2022.
odpovědnost: rada města termín: 8. 8. 2022
3/131/22/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora 
BOZP na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova" za cenu 
11.500,- Kč a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 31. 8. 2022
4/131/22/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Velká 
Bíteš jako povinným ze služebnosti a GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
400 01 Ústí nad Labem jako oprávněným ze služebnosti k části pozemku p.č. 226/1 v k.ú. Košíkov, 
obec Velká Bíteš z důvodu uložení plynárenského zařízení za jednorázovou úhradu stanovenou zna-
leckou kanceláří ve výši 6.435,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2022
5/131/22/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 421/7 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnic-
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tví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.150,- Kč. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
6/131/22/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní 
porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
7/131/22/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní 
porost o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2  
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 9. 2022
8/131/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 4622 oddělené geometrickým plánem č. 
3339-2578/2022 a nově označené p.č. 4622/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2022
9/131/22/RM – souhlasí s plánovanou údržbou zeleně v areálu MŠ U Stadionu na pozemcích parc. 
č. 849/4, 849/2 a 849/1 v k. ú. Velká Bíteš dle předloženého materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
10/131/22/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Úpravy okolí MŠ Ma-
sarykovo náměstí 86, 85 – provedení HTU“ se zhotovitelem, IČ: 41549015, kterým se mění předmět 
plnění, navyšuje cena o 574 421,59 Kč včetně DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 25. 8. 2022.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 25. 8. 2022
11/131/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1328/8 trvalý travní porost  
o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 1328/4 trvalý travní porost o výměře cca 7 m2, části pozemku p.č. 
1328/6 trvalý travní porost o výměře cca 29 m2, části pozemku p.č. 633/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře cca 45 m2, části pozemku p.č. 631 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 
25 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
12/131/22/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 4650 orná půda o výměře 3624 m2 
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2022
13/131/22/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2022 řediteli Informačního centra 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2022

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 24/2022 KONANÉHO DNE 11. DUBNA 2022 

1/24/22/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.
3/24/22/ZM: schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2021 k rozvahovému dni 31. 12. 
2021 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2022
4/24/22/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2022
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5/24/22/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2022 a 3/2022 schválená radou města.
6/24/22/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 4/2022.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2022
7/24/22/ZM: bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021.
8/24/22/ZM: rozhoduje:
a)  revokovat usnesení č. 11/21/21/ZM ze dne 13. 12. 2021 a rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucím 

majetkoprávním vypořádání k pozemkům se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, 
Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající se stavby "Centrum obchodu a služeb Velká 
Bíteš - ul. Vlkovská",

b)  uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví stavebních objektů mezi společností OC HRADBY s.r.o., 
K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469, Městem Velká Bíteš, Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 a Vodá-
renskou akciovou společností a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ: 494 55 842, týkající se 
stavebních objektů SO 09 - Prodloužení řadu splaškové kanalizace a SO 31 - Prodloužení vodo-
vodního řadu stavby "Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš - ul. Vlkovská".

odpovědnost: odbor investic a rozvoje termín: 13. 4. 2022
9/24/22/ZM: rozhoduje
a)  úplatně nabýt id. 1/5 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 

za cenu 130,- Kč/m2 z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 
131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 do vlastnictví města Velká Bíteš, nabyvatel uhradí náklady souvi-
sející s nabytím spoluvlastnických podílů a

b)  nepřijmout nabídku společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86,  
Karlín, 186 00 Praha 8 na úplatný převod z jejího vlastnictví

 -  id. 2/25 pozemku p.č. 102 lesní pozemek o výměře 41016 m2 v k.ú. Pánov, obec Velká Bíteš  
za cenu 22,- Kč/m2

 -  id. 1/5 pozemku p.č. 3351 orná půda o výměře 1827 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu cenu 
130,- Kč/m2

 -  id. 1/10 pozemku p.č. 4711 trvalý travní porost o výměře 13083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
za cenu 27,50,- Kč/m2

 -  id. 1/10 pozemku p.č. 3035/4 vodní plocha o výměře 493 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
27,50 Kč/m2  do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
10/24/22/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/20 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí 
náklady související s nabytím spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
11/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/203 v budově č.p. 281 na po-
zemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je 
součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6080/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6080/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.426.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem 
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kupní smlouvy z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnického práva 
do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
12/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/5 v budově č.p. 277 na po-
zemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který 
je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5450/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.382.630,- Kč se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemo-
vitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
13/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/205 v budově č.p. 277 na 
pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5670/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5670/68770 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.420.810,- Kč se splatností kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy do vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109,  
se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
14/24/22/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 v budově č.p. 277 na 
pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům,  
který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 
798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.409.880,- Kč se splatností kupní ceny před pod-
pisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
15/24/22/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,  
IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- pozemek p.č. 33/3 orná půda o výměře 247 m2 v k.ú. Košíkov,
- pozemek p.č. 92 orná půda o výměře 1773 m2 v k.ú. Košíkov
- automatická tlaková stanice Košíkov
- vodovod (dn90)
- 2 studny
- přípojka NN el. měr. do čerpací stanice
- přípojka NN z čerpací stanice do studny
- oplocení prameniště Košíkov
do vlastnictví města Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí poplatek za podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 4. 2023
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Společné foto při setkání.  |  Foto: Otto Hasoň

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SETKÁNÍ 86-TI LETÝCH

Z fotografie Vás zdraví spolužáci narozeni v roce 1936, dnes 86-tiletí a starší, kteří se 
24. června 2022 opět sešli, a to v hotelu Jelínek. Bylo to pěkné páteční odpoledne ve svátek 
sv. Jana a tím i před poutí ve Velké Bíteši. Zavzpomínali jsme na léta minulá a přáli si do 
dalších výhledových, optimistických, dejme tomu, dvaceti let samozřejmě hodně zdraví, 
a také se těchto roků co možná spokojeně dožít. A až ukončíme životní pouť, abychom se 
také mohli my i další pokolení s našimi blízkými, jakékoliv víry i politického přesvědčení 
loučit ve Velké Bíteši. Loučení by mělo probíhat důstojně v již rozestavěné obřadní smu-
teční síni na novém hřbitově, která upadla v zapomnění. Věříme, že by se pro takovou akci 
našla podpora široké veřejnosti i v okolí Velké Bíteše a zvýšila by se tak i prestiž města. 
Kdo ze společenských organizací nás podpoří, toho i my budeme podporovat! Slibujeme.

Miloš Janšta za seniory 

11. srpna 2022 oslavili 60 let společného života
diamantovou svatbu

manželé
Marie a Josef LOUKOTOVI

z Velké Bíteše

Jubilantům blahopřály členky Sboru pro občanské záležitosti,
poděkovaly za jejich celoživotní práci, za výchovu dětí a popřály jim ještě mnohá šťastná 

léta prožitá mezi svými blízkými.

S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje

Komerční sdělení / Inzerce
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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.  
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Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

VZPOMÍNÁME

Čas plyne jak tiché řeky proud, jen vzpomínky zůstávají  
a nedávají zapomenout. Dík za to, čím jsi nám v životě byl,  

za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 4. září 2022 uplynou 3 smutné roky od chvíle,  

kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček  
pan Miroslav Hromek z Velké Bíteše.

S láskou vzpomíná manželka Anna, synové Miroslav,  
Leoš a dcera Irena s rodinami.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí hledá pro svoji provozovnu ve Velké Bíteši nového 
kolegu na pozici Přijímacího technika. Požadujeme: vzdělání technického směru ideálně 
v oboru Automechanik a platný řidičský průkaz sk. B. Bližší informace: Martin Habán, 
předseda představenstva. Telefon: +420 608 666 318

Roční prohlídky (čištění) plynových kotlů značky Baxi, Thermona, 
Viessmann a Chaffoteaux. E-mail: M.valka@email.cz. Tel. č. 721 277 560.

Hledám pronájem bytu 1+1. Velká Bíteš a okolí. Tel. č. 722 488 855.

Komerční sdělení / Inzerce
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