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Osová Bítýška
Vážení občané Osové Bítýšky
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce. Je
dobré si připomenout, co se zbudovalo a jak se hospodařilo během tohoto ko-
nčícího volebního období v naší obci. 

V roce 2015 jsme zrekultivovali zahradu u mateřské školy a osadili ji no-
vými herními prvky v hodnotě 708 631 Kč. V témže roce byla postavena no-
vá bytová zóna „U Školy“ (veškeré inženýrské sítě, komunikace a veřejné
osvětlení). Vzniklo 28 nových stavebních míst. Cena tohoto díla činila 

8 245 643 Kč. Dále jsme přispěli k rychlé a kvalitní opravě varhan 
z našeho kostela darem 900 000 Kč. 

Rok 2016 byl rokem příprav projektů a zařizováním stavebních povolení. 
V roce 2017 jsme stavěli chodníky a parkoviště k prodejně COOP, základ-

ní škole, před hřbitovem, parkoviště u obecních bytů a byla 
vydlážděna ulička k nové lávce na Záblatí, vše v celkové hodnotě 2 487 057
Kč. 

V tomto roce byla ukončena a zkolaudována generální oprava ulice Kozí

včetně všech sítí a přípojek pod komunikací v celkové ceně 7 542 976 Kč.
V letošním roce tj. 2018 jsme opravili střechu na hasičské zbrojnici (do

staré již začalo zatékat) a byla provedena celková izolace zdi do hloubky 
3,5 m na straně od kostela. Cena tohoto díla je 670 064 Kč.  Dále byl zakou-
pen nový devítimístný dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů
v ceně 1 008 000 Kč. V říjnu bude dokončena stavba chodníku od fary po od-
bočku na Tři Dvory podél silnice II/390 za cenu 1 522 812 Kč. 

Celková cena za všechny zde uvedené stavební práce a investice činí 
23 085 183 Kč. Na většinu staveb a  dopravní automobil pro hasiče se nám

podařilo zajistit dotace ve výši 60 – 85 % z ceny. Dotace nepřichází sami, ale
musí se o ně velmi pracně žádat. 

A nyní se budeme věnovat největší stavební akci po stavbě „Centra kultu-
ry a sportu“. Je to stavba nového zázemí pro sport místo staré sokolovny. Toto
dílo vyžadovalo mimořádně náročnou a dlouhou přípravu. Na takovou stav-
bu nebylo možné zajistit žádnou dotaci. Museli jsme připravit veškerou sta-

vební dokumentaci včetně kladného vyjádření všech dotče-
ných orgánů a vyběhat pravomocné stavební povolení. Není to
nic jednoduchého, protože se jedná o veřejnou budovu, kde se
bude shromažďovat více lidí. Ale to nebylo ještě to nejsložitě-
jší na celé věci. Museli jsme zajistit finanční prostředky na de-
molici staré budovy a na stavbu nové. Když nejsou dotace,
jsou pouze dvě možnosti, půjčit si peníze v bance 
a nebo je našetřit. A já jsem zásadně proti půjčkám, a proto
jsme šetřili. Při těch všech stavbách, které jsme 
v Osové Bítýšce postavili se nám podařilo našetřit neuvěřitel-
ných 21 500 000 Kč z vlastních zdrojů. Demolice sokolovny
stála 1 430 000 Kč. Výstavba nové budovy s názvem
„Fotbalový a tenisový areál“ bude stát 20 273 506 Kč. Na obě
akce bylo vypsáno výběrové řízení, kde byly vysoutěženy  ty-
to ceny. Stavba nové budovy bude dokončena 31.12.2018.
Budova bude sloužit nejen jako zázemí pro sport, ale je zde 
i sál o velikosti 180 m2, který si budete moci pronajmout na 
různé oslavy a rodinné akce.

V naši obci máme jeden z nejnižších poplatků za svoz ko-
munálního a bio odpadu. Daří se nám již dlouhou dobu držet
cenu stočného, která je téměř na polovině poplatku
Vodárenské akciové společnosti. Za velmi přínosné pro naše
občany v tomto volebním období považuji otevření lékárny, ke
kterému jsme přispěli poskytnutím prostor a stanovením za-
jímavého nájemného. Nemalé finanční prostředky poskytuje-
me základní a mateřské škole, která nám toto vrací formou vy-
nikajících výsledků v rámci celého kraje a v mnoha oborech 
i v rámci celé ČR. Výrazně finančně podporujeme Sportovní
klub a dobrovolné hasiče. 

A nyní se podívejme trošku do budoucna. Nově zvolené 
obecní zastupitelstvo by mělo kromě zajištění běžného provo-
zu připravit a realizovat opravu místní komunikace na
„Spořilově“, včetně parkovacích stání. Velice důležité pro da-
lší rozvoj naší obce je vyřízení změny územního plánu a pří-
prava nového území na stavbu rodinných domů. V současné
době územní plán dovoluje 21 stavebních parcel v lokalitě
„Ke Třem Dvorům“, ale máme již zpracovanou studii na 50
stavebních míst. Toto bude vyžadovat mnoho jednání, času 
i peněz, ale je potřeba s tím neprodleně začít. Doufám, že se
povede v příštím roce zahájit výstavbu tolik potřebného ob-
chvatu pro naši obec. Téměř všechny parcely jsou již vykou-
peny a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Přeji nám všem, abychom zvolili zodpovědné a pracovité
zastupitele, neboť oni na 4 roky významně ovlivní další život
i rozvoj v naší obci. 

Přeji Vám všem především pevné zdraví a radost ze života.
Josef Mach, starosta
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Něco končí, 
něco nového začíná...
Blíží se konec letních prázdnin a s nástupem nového škol-
ního roku je tu jedna velká novinka. Kromě setkávání ve
středu odpoledne (16-18 hodin) bude MC nově k dispozi-
ci i v pondělí dopoledne (9-11 hodin). 

Začínáme, stejně jako děti ve škole, hned v pondělí 3.9.
a na všechny dětičky a maminky se moc těšíme.

Za MC Osová Bítýška 
Denisa Šustrová

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 28.8.2018 10:41 Stránka 7


