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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška  konaného dne 29.01.2020
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje prodej pozemku p.č. st. 4138 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 831 m2 firmě
Agro Záblatí za cenu 500 Kč/m2 včetně DPH. Náklady spojené s převodem hradí
kupující. 
Schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou Agro Záblatí na pozemek p.č. 4138 
v k.ú. Osová Bítýška a pověřuje starostku podepsáním uvedené smlouvy.
Schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2020 na víceúčelové sportoviště na pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Osová Bítýška.
Bere na vědomí předpokládané výdaje s realizací stavby.
Schvaluje projekt na vybudování víceúčelového sportoviště na pozemku p.č. 25/1 
v k.ú. Osová Bítýška. 
Schvaluje podání Žádosti o dotaci na kompostéry ve spolupráci s Mikroregionem
Velkomeziříčsko-Bítešsko. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení strategického rozvojového plánu
a pověřuje starostku podepsáním uvedené smlouvy.
Schvaluje Strategický plán rozvoje obce Osová Bítýška. 
Pověřuje starostku jednáním o dodání doplňujících informací ohledně záměru vý-
stavby domu na parcele 30/32 v k.ú. Osová Bítýška v písemné podobě - projekt ne-
bo studii, velikost zastavěné plochy a výška domu, počet bytových jednotek, ordina-
cí, operačních sálů a laboratoří, jak bude řešeno parkování aut klientů a zaměstnan-
ců plánovaného nového zubního centra. 
Pověřuje starostku, aby oslovila 2 původní firmy,  a ty aby podaly nabídky na stej-
ná nebo srovnatelná zařízení, jaká byla v podané nabídce na kamery u ZŠ. 
Schvaluje částku 100 Kč/hodinu včetně energií za pronájem Fotbalového a teni-
sového areálu na krátký časový úsek v řádu několika hodin (na pink ponk). 
Schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3589 v k.ú. Osová Bítýška, o celkové
výměře 122 m2, druh pozemku trvalý travní porost. 
Zamítá poskytnutí finančního daru pro nadační fond RAFAEL DĚTEM.  
Schvaluje úpravu rozsahu služby o spolupráci s bezpečnostní agenturou Jablotron.
Bere na vědomí informaci starostky ohledně podmínek čerpání dotace pro SDH
Osová Bítýška
Schvaluje padesátiprocentní podíl při platbě za spotřebu plynu  v Fotbalovém a te-
nisovém areálu v době, kdy nejsou prostory areálu pronajaty žádnému subjektu  a je
nutné v prostorech areálu udržovat minimální teplotu. 
Stanovuje podmínky čerpání poskytnuté dotace pro SK Osová Bítýška z.s. 
Minimálně 25%  z celkové  částky poskytnuté dotace musí být použito pro všechna
mužstva žákovské kategorie.
Doklady budou podepsány třemi členy výkonného výboru
Zbylá část z celkové částky poskytnuté dotace může být použita především na:
- Materiální vybavení fotbalových mužstev
- Pronájem sportovišť a prostor sloužících k přípravě jednotlivých družstev, včetně 
sportovního na přípravných turnajích

- Energie, voda
- Správa a údržba hřiště a okolí, včetně materiálního zabezpečení
- Náklady spojené s udržováním prostor využívaných v budově Fotbalového a teni-
sového areálu

- Doprava mužstev na utkání
Povoluje vstup na pozemek p.č. 33054, 3030, 3053 v k.ú. Osová Bítýška Firmě 
IMOS Brno. Tyto pozemky budou určeny k mezideponii ornice v termínu od
01/2020 do 03/2022 na akci I/37 Osová Bítýška – obchvat. 
Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na Fotbalový a tenisový areál s firmou 
IMOS Brno. Předmětem dodatku je výčet termínů nájmu budovy na kontrolní dny
nájemce na akci I/37 Osová Bítýška – obchvat.

Vynikající úspěch žáků naší školy v mezinárodním
šetření TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study) 2019 

(zapojeno je 60 zemí z celého světa),
které zjišťovalo (loni v květnu) úro-
veň vědomostí a dovedností žáků 4.
ročníku v matematice a v přírodově-
dě (týká se 33 našich žáků, kteří jsou
ve školním roce 2019/2020 v 5. roč-
níku). Do testování bylo z České re-
publiky vybráno 210 základních škol
a 7400 žáků. Veškeré úkoly zadávali

na každé škole pracovníci České
školní inspekce.

Graf zobrazuje průměrnou úspěš-
nost žáků jednotlivých škol z České
republiky zapojených do písemného
testování v matematice a v přírodově-
dě. Školy jsou řazeny sestupně podle
průměrné úspěšnosti v matematické 
a přírodovědné části testu.

Co plánujeme na nejbližší dobu?
• Od roku 2004 je obec Osová Bítýška
majitelem 80 % místní kanalizace. Dvě
větve kanalizace v místní části „Na
Habeši“ a „Pod sokolovnou“ zůstávaly
v majetku Svazu vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko a provozovala je
Vodárenská akciová společnost. Na
konci roku 2019 jsme zažádali o pře-
vedení posledních 20 % kanalizace do
majetku obce. Naše žádost byla na za-
sedání předsednictva SVK Žďársko
schválena a během letošního roku bu-

dou učiněny další kroky k finálnímu
převedení do vlastnictví obce. Cena za
stočné pak zůstane v naší obci i na-
dále ve výši 720 Kč na osobu a rok,
bude však tímto krokem sjednocena
pro všechny obyvatele obce.
• Největší investiční akcí, jež je v Oso-
vé Bítýšce plánovaná pro letošní rok,
je výstavba „Víceúčelového sporto-
viště“ v areálu základní školy. V tuto
chvíli je nejen vypracovaný projekt 
a vydáno stavební povolení, ale je také

roce přesáhly částku 275 000 Kč.
• Od září roku 2019 účtují Technické
služby Velká Bíteš při svozu komunál-
ního i tříděného odpadu navíc částku
50,- za manipulaci s veškerým odpa-
dem, který je uložen vedle popelnice,
mimo sběrnou nádobu. Velikost těchto
„pytlů“ není směrodatná, stejná částka
je účtována za malou igelitku i za vel-
ký pytel. Místo, kde byl pytel naložen,
však není ze strany Technických slu-
žeb nijak blíže specifikováno. Počet
takto fakturovaných pytlů během po-
slední doby značně vzrostl, proto jsme
se s Technickými službami dohodli, že
nebudou vyváženy žádné pytle polo-
žené vedle popelnic. Proto žádáme 
občany, aby důsledněji využívali mo-
žnosti ukládání tříděného odpadu 
a směsný komunální odpad, který ma-
jí navíc, ukládali až do vyvezené po-
pelnice, tedy v úterý odpoledne.
Rodiny s počtem 5 a více osob mají
nárok na další popelnici bez navýšení
poplatku za vývoz. 

Mgr. Lenka Štěpánková 

podaná žádost o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj, která
by měla pokrýt až 70 % veškerých ná-
kladů. Pokud obec dotaci dostane,
mohlo by se již v srpnu letošního roku
začít se stavbou. Dokončení staveb-
ních prací je naplánováno až na rok
2021. 
• Ve spolupráci se 16 okolními obcemi,
které jsou součástí Mikroregionu
Velkomeziříčsko-Velkobítešsko, bude
naše obec žádat o dotaci na kompo-
stéry. Dotace na pořízení kompostérů
je 80 % a v tuto chvíli je připravován
projekt, jeho plnění je naplánováno na
přelom roku 2020 a 2021. Šance získat
dotaci je vzhledem ke společnému za-
pojení vysokého počtu spolupracu-
jících obcí vysoká. V případě obdržení
dotace budou kompostéry zdarma po-
skytnuty každému domu s číslem po-
pisným. Celá akce, která je založena na
kompostování odpadu přímo na po-
zemku majitele bez dalšího odvozu, by
měla napomoci ke snížení výdajů  ob-
ce za svoz bio odpadu, které v loňském
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Vítězství Ley Kolbábkové v matematické 
olympiádě v okresním kole!
Po úspěšném splnění úkolů školního ko-
la matematické olympiády postoupily
žákyně 5. ročníku do okresního kola 
v kategorii Z5, které se konalo dne 29. 1.
2020 ve Žďáru nad Sázavou. Zde pom-
ěřily své matematické schopnosti ve
velké konkurenci s žáky ostatních zá-
kladních škol z celého okresu. 

Po úspěšném výsledku celé třídy 
v mezinárodním testování TIMMS jsme
zaznamenali znovu vynikající výsledek -
žákyně Lea Kolbábková vybojovala 
v kategorii Z5 první místo, o které se dě-
lila s dalšími 3 soutěžícími. Další krásné
umístění získala Eliška Zemanová, která
se spolu s dalšími soutěžícími podělila 
o 9. - 17. místo. Žákyním patří uznání a

Vítězství Kateřiny Hladíkové a Elišky
Zemanové v kreativní soutěži v krajském kole!
Děvčata z 5. třídy Kateřina Hladíková 
a Eliška Zemanová uspěly v krajské
soutěži „S Vysočinou bezpečně na
Internetu“, která se konala pod
záštitou hejtmana Kraje
Vysočina MUDr. Jiřího
Běhounka. 

Celá soutěž měla podtitul
„Nezávislí lépe myslí“ a za-
bývala se prevencí závislostí
na internetu, mobilním telefo-
nu, počítači nebo hraní počíta-
čových her. Dívky zaujaly po-
rotu svou deskovou hrou 
a zvítězily v kategorii žáků 
1. stupně základních škol.
Diplom si převzaly v Jihlavě

přímo z rukou hejtmana Kraje Vysočina.
Právem jim patří velká pochvala a gra-
tulace.

Lednové dílničky v knihovně 
– Náramky z korálků
Dne 23.1.2020  uspořádala místní kni-
hovna ve spolupráci se základní školou
dílničky na výrobu náramků z korálků.
Ve čtvrtek navečer se tak v knihovně
sešlo více než 20 zájemců, kteří se pod
vedením lektorky paní Magdy
Buršíkové s chutí pustili do práce.

Celý večer provázela klidná 
a příjemná atmosféra a po téměř
dvou hodinách pečlivé práce od-
cházeli spokojení účastníci s krás-
nými náramky, vlastnoručně vyrobe-
nými nejen pro sebe, ale i pro svoje
blízké.

Návštěva divadla a předávání 
výpisů vysvědčení
Poslední školní den prvního pololetí
30. 1. 2020 žáci prvního stupně základ-
ní školy navštívili třebíčské Hudební
divadlo dětem, kde zhlédli muzikálové
představení Malý princ z autorské díl-
ny Michaely Novozámské, které je in-
spirované literárním dílem francouz-
ského spisovatele Antoina de Saint-

Exupéryho. V představení byly zobra-
zeny všechny důležité obrazy tohoto
známého a neobyčejného díla, které
byly prokládány několika písněmi. Po
návratu byly žákům rozdány výpisy
vysvědčení za první pololetí školního
roku 2019 / 2020 a děti se s úsměvem
rozešly do svých domovů. 

Prvňáci v mateřské škole
Nastal čas ke vzpomínce na „školko-
vá“ léta a na to, aby se žáci první třídy
pochlubili svým mladším kamarádům,
co všechno už za krátkou chvíli ve ško-
le zvládli. A tak jsme se s 1. B vypravi-
li na návštěvu do mateřské školky.

Prvňáci si přichystali hádanky o zvířát-
kách. Pohádky sami přečetli, nebo je
znali nazpaměť a k nim nakreslili ob-
rázky hádaných zvířátek. Paní učitelka
všem přečetla „zvířátkovou“ pohádku,
o které si s dětmi povídala, a děti velmi

hezky na text rea-
govaly. Potom se
školkáčci procvičili
v představivosti a
hledali dvojice ob-
rázku zvířete a jeho
siluety. Starší pr-
vňáci zodpovědně
kontrolovali správ-
nost a nešetřili slo-
vy chvály. Pobyt ve
školce jsme si užili
a snad i naši malí
kamarádi si odnesli
pěkný zážitek.

pochvala. Poděkování patří také paní uči-
telce Mgr. Radce Haklové, která žákyně
vyučuje matematice.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020
Milí koledníci, milí dárci, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za Vaše zapojení při letošní jubilejní Tříkrálové sbírce. Mám velikou radost, že v letošním ro-
ce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč, což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Vám, dárcům, bych chtěla moc poděkovat za Vaši štědrost. Velmi si vážím
toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli ani bez pomoci tříkrálových koledníčků.
I Vám patří moje velké poděkování. Děkuji, že věnujete svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek. Ještě jednou Vám všem moc dě-
kuji, protože bez Vás by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se jí to daří s Vaší pomocí.                               Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár n. S.

Více informací o Tříkrálové sbírce i projektech Oblastní charity Žďár nad Sázavou naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Masopustní průvod masek v Osové Bítýšce v letošním roce pořádal
Sbor dobrovolných hasičů. Akce se vydařila, všem, kdo se zúčastnili,
patří velký dík.
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