
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

14 |  OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška  konaného dne 30. 6. 2020
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje výsadbu keřů na části pozemku p.č. 30/14 v k.ú. Osová Bítýška ve směru
od základní školy. Dále  bude na pozemku p.č. 30/14 v k.ú. Osová Bítýška ve směru
od základní školy a ve směru od „Habeše“ umístěna dopravní značka „Zákaz vstupu
chodců“. 
Schvaluje vybudování přemostění přelivu hráze rybníčka a zprůjezdnění cesty na po-
zemku p.č. 3156 v k.ú. Osová Bítýška. Na cestu bude umístěna dopravní značka
„Omezení hmotnosti vozidel“. 
Schvaluje záměr  pronájmu části parcely č. 3157 v k.ú. Osová Bítýška (část parcely,
která slouží jako příjezdová cesta, nebude pronajímána).
Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
Schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně „Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019“ bez výhrady. 
Schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy Osová Bítýška za účetní období
roku 2019.
Schvaluje Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Osová Bítýška za rok 2019.
Schvaluje úhradu ztráty organizace ve výši 47 963,93 Kč z rezervního fondu. 
Schvaluje prodej pozemku p.č. 34 v k.ú. Osová o celkové výměře 85 m2 za cenu 200
Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Vydává Vyhlášku č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-
dem na území obce Osová Bítýška. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
Schvaluje spolupráci s firmou Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, 530
02 Pardubice V-Zelené Předměstí a zhotovení díla „Modernizace obecního rozhlasu“
dle nabídky za 307 921 Kč včetně DPH. 
Schvaluje: a) rekonstrukci svítidel v obci Osová, a to 14 svítidel na stávající sloupy 
a doplnění 7 nových svítidel b) Vypracování projektu „Rozšíření veřejného osvětlení 
v místní části Osová
Schvaluje nabídku firmy MICESYS s.r.o., 594 53 Osová Bítýška na kamery u ZŠ
a pověřuje starostku podepsáním smlouvy s vybranou firmou. 
Schvaluje prominutí placení nájemného na objektu Osová Bítýška č.p. 23 v období
pandemie koronaviru Covid – 19 (měsíce – březen, duben, květen 2020)
Bere na vědomí, že SK Osová Bítýška bude v letošním roce pořádat pouť v omezené
podobě za dodržení veškerých aktuálních předepsaných hygienických opatření. Pouť
proběhne bez kolotočů a stánků, podle následujícího programu:
● pátek - posezení Pod Lipami s občerstvením. ● sobota - posezení Pod Lipami s ob-
čerstvením. V odpoledních hodinách proběhne divadelní představení pro děti a ve ve-
černích hodinách proběhne promítání filmu. ● neděle - posezení na hřišti s občerstve-
ním. V odpoledních hodinách proběhne fotbalové utkání mládeže a mužů s SK Velká
Bíteš. Členové SK připraví pozvánky pro obyvatele Osové Bítýšky a roznesou je do
poštovních schránek. Na termínu stavění máje se SK Osová Bítýška domluví s chasou.
Schvaluje záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id 52/519 pozemků v k.ú.
Březské p.č. 1608/4 o celkové výměře  551 m2 a p.č. 1608/5 o celkové výměře 139 m2.
Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. 
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. 1030056643/002 – souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku p.č. 3812
v k.ú. Osová Bítýška. Budoucí oprávněná  - E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400. 
Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Domácímu hospici Vysočina,
o.p.s.“, Nové Město na Moravě na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 2020.
Bere na vědomí informaci o řešení snížení rychlosti na silnici II/390 v obci Osová
Bítýška
Vyslovuje souhlas s odkoupením části pozemku p.č. 1749/5 v k.ú. Osová Bítýška 
a pověřuje starostku jednáním v této věci 
Schvaluje postupnou opravu Centra kultury, sportu a zájmových činností.
Opravy budou pokračovat i v roce 2021.
Schvaluje opravu místních komunikací v obci Osová Bítýška dle nabídky firmy 
COLAS CZ, a.s., Žďár nad Sázavou s výjimkou opravy komunikace označenou jako
Objekt 001 – Komunikace 1 za celkovou cenu 707 520,88 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podepsáním smlouvy s uvedenou firmou. 
Bere na vědomí informaci o ● podání žádosti o dotaci na stromy, které budou vy-
sázeny v prostoru u hřbitova ve směru na Velkou Bíteš. Bude vysázeno 13 ovocných
stromů v hodnotě 68 000 Kč. Dotace bude 100 % a bude z ní hrazen i odborný posu-
dek. ● převodu kanalizace od VAS. Převod proběhne v měsíci září 2020. K 1. 9. 2020
bude proveden odečet, vyúčtování a fakturace. Převedeno bude 51 odběrných míst. ●
požadavku Kraje Vysočina -  přispívat na autobusové spoje v částce 70 Kč/kalendářní
rok/ na 1 obyvatele pro roky 2021, 2022 a 2023. Obec pošle na Kraj Vysočina žádost
o zaslání seznamu spojů, které budou garantované pro uvedené období ● možnosti vy-
budování inženýrských sítí v části obce Za Habeší

Kinematograf bratří Čadíků
Ve dnech 16. – 19. 7. proběhla 
v Osové Bítýšce čtyři představení
Filmového léta Kinematografu bratří
Čadíků. Diváci mohli zhlédnout po-
hádku Hodinářský učeň, komediální
drama Na střeše, komedii Poslední 
aristokratka a celovečerní road movie
Afrikou na pionýru. Letošní chladné a
deštivé počasí mělo vliv na nižší

návštěvnost, tím se také snížila suma
vybraná na Konto Bariéry. Naši 
občané letos přispěli částkou 6 274
Kč. Za štědré příspěvky děkujeme
všem divákům a náš dík také patří čle-
nům SK Osová Bítýška, kteří se po-
starali o bezchybné zázemí akce. 

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce

Ve stejné době byl také proveden nátěr dřevěného obložení Centra kultury,
sportu a zájmových činností. Další zásadnější opravy Centra jsou v plánu na příští
rok. Obě tyto opravy nás stály zhruba 500 000,-.

Na začátku července byla položením asfaltového povrchu dokončena oprava
chodníku „Na Báňáku“. V dalších opravách místních komunikací se bude pokra-
čovat v průběhu prázdnin. 
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Škola v období 
„koronavirovém“
Zavření školy kvůli koronavirové 
epidemii nás postavilo před nový
úkol - zvládnout učení na dálku. 

Tato nová situace postavila před
nelehký úkol vyučující, žáky i rodiče.
Velkou pomocí škole byla v této ne-
lehké situaci i podpora od vedení 
obce. 

Od 16. března zůstalo doma 280
žáků. Snažili jsme se, aby všichni
žáci byli od té doby v kontaktu s uči-
teli. To se nám podařilo ve všech
případech. V případě rodin, kde nebyl
k dispozici počítač, jsme se domluvi-
li na individuální předávání úkolů
(mnohdy učitelé do rodin dodávali 
učební materiály osobně).

Velké uznání patří především uči-
telům za rychlé „přepnutí“ do jiných
forem vzdělávání, žákům za plnění
úkolů v netypických podmínkách 

a samozřejmě rodičům za to, že mu-
seli vytvořit tvořivou atmosféru 
a technické zázemí pro výuku svých
dětí. V početnějších rodinách bylo to-
to obzvláště složité. Snažili jsme se,
aby se rodiče nemuseli učit se svými
dětmi či dohlížet na to, aby plnili
úkoly, ale v mnohých případech to
potřeba bylo. Však i mnozí dospělí
mají problém se sami přinutit k dob-
rovolnému vzdělávání.

Při klasické vyučovací hodině
všichni kolektivně stihnou projít urči-
té množství látky a učitel má nad
žáky po celou dobu plný dohled.
Výhodou je tedy jednotnost postupu
a přímý a rychlý charakter interakce
mezi žáky a učiteli. Učitel samo-
zřejmě respektuje individuální tempo
žáků při zvládání učiva.

Oproti tomu současný online mo-

Dne 4. 7. 2020 se na nově zrekonstruovaném hřišti v místní části Osová usku-
tečnil nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a pohár za
první místo si odnesla trojice z Mostiště. Podobnou akci plánují organizátoři na
stejném místě koncem letních prázdnin.

del výuky dává každému žákovi možnost věnovat se studiu dané látky kdykoli
a v jakékoli míře, přičemž učitelé nad žáky přímý dohled nemají. Učitel má
kontrolu nad děním jen v rámci zpětné vazby od žáků (či rodičů, kteří mají také
velkou zodpovědnost za to, jak nastaví zázemí žáků při vzdělávání).

Je nám jasné, že výpadek prezenční výuky se mů-
že extrémně propsat do výkonu žáků, které škola při
běžné výuce dokáže částečně kompenzovat.
Nicméně všichni učitelé vyhodnotí, které učivo se
podařilo v jejich předmětech probrat a které nikoliv.
V metodických týmech se připraví úprava plánů,
které se doladí na základě srovnávacích testů na za-
čátku školního roku.

Od 12. května do 9. června na naší škole probíha-
la dvakrát týdně příprava žáků devátého ročníku na
přijímací zkoušky. Ve dvou skupinách chodilo do
školy celkem 28 deváťáků. 

Od 25. května školu navštěvovalo 48 žáků prv-
ního až pátého ročníku z celkového počtu 149 žáků
prvního stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin.
Výuku ve škole vedli jak učitelé, tak i asistentky pe-
dagoga. 

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší
škole nebylo možné, aby od 8. května mohli jít dob-
rovolně do školy i žáci druhého stupně. Protože 
v podmínkách metodiky MŠMT zůstaly v platnosti
15 členné skupiny, bylo nereálné setkání celé třídy.
Pokračovalo se v individuální přípravě žáků i na-
dále.

15. června odpoledne vydalo MŠMT pokyn, že
lze uskutečnit setkání celé třídy alespoň v poslední
školní den.

17. června se setkaly třídní učitelky dvou prvních
tříd na informační schůzce ve škole. I. A třída, kte-
rou tvoří žáci dojíždějící, bude mít 13 žáků, I. B
třída - tvořená žáky, kteří jsou převážně z Osové
Bítýšce, bude mít 16 žáků.

Rozloučení s žáky devátého ročníku proběhlo 
v pátek ráno před vstupem do základní školy (viz
nošení roušek ve vnitřních prostorách). Kromě ve-
dení školy a vedení obce se s deváťáky rozloučili 
i zaměstnanci školy a dnes již bývalí spolužáci. 

Mateřská škola je v provozu od 25. května. V ob-
dobí uzavření mateřské školy zůstávaly paní učitel-
ky v kontaktu s dětmi alespoň prostřednictvím 
e-mailů a webových stránek školy. Nabízely dětem
různé výtvarné, tělovýchovné a rukodělné aktivity.

Velkou výzvou pro učitele i žáky bude nastarto-
vání klasické výuky od září a sladění vědomostí,
které žáci v době „koronavirové“ načerpali při do-
mácí výuce. 

Všem žákům naší školy přejeme přes prázdniny
oddych od učení. 

A určitě vyjádřím přání všech učitelů a věřím, že
i všech žáků, že se těšíme na vzájemné zářiové set-
kání ve školních třídách; ať již žáci s učiteli nebo
žáci vzájemně ve svém žákovském kolektivu.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Přehled středních škol, na které nastoupí žáci naší školy od září 2020

počet střední škola obor sídlo SŠ okres
5 GYMNÁZIUM gymnázium všeobecné Žďár nad Sáz. ZR
5 GYMNÁZIUM gymnázium všeobecné Tišnov BO
1 GYMNÁZIUM gymnázium všeobecné Velké Meziříčí ZR
1 GYMNÁZIUM gymnázium všeobecné - jazyk. zam. Brno BM
1 STŘEDNÍ PRŮM. ŠKOLA Strojírenství Žďár nad Sáz. ZR
1 STŘEDNÍ PRŮM. ŠKOLA Mechanik-elektrotechnik Žďár nad Sáz. ZR
1 STŘEDNÍ PRŮM. ŠKOLA Ekonomika a podnikání Žďár nad Sáz. ZR
1 STŘEDNÍ PRŮM. ŠKOLA Technické lyceum Třebíč TR
3 SPŠ chemická Aplikovaná chemie Brno BM
1 STŘ. ODBOR. ŠKOLA Informační technologie Kuřim BO
1 SOŠ knihovnická Informační služby Brno BM
2 SŠ grafická Reprodukční grafik pro média Brno BM
1 STŘ. PEDAGOG. ŠKOLA Předškolní a mimoškolní pedagogika Boskovice BL
1 STŘ. PEDAGOG. ŠKOLA Předškolní a mimoškolní pedagogika Brno BM
1 HOTELOVÁ ŠKOLA Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR
1 SŠ TECH. A EKONOM. Ekonomila a podnikání Brno BM
1 SŠ veterinární Veterinářství Třebíč TR
1 SŠ obchodní a služeb Rekondiční a sport. masér Žďár nad Sáz. ZR
4 SOŠ Jana Tiraye Kuchař - číšník Velká Bíteš ZR
1 ISŠ automobilní Autolakýrník Brno BM
1 GYMNÁZIUM osmileté gymnázium Žďár nad Sáz. ZR
1 GYMNÁZIUM osmileté gymnázium Velké Meziříčí ZR
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