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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška  konaného dne 18.12. 2019
Zastupitelstvo obce:
- Schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Osová Bítýška na rok 2020 ve výši 27 030 000 Kč
- Schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako přebytkový s celkovými příjmy třídy č.

1 až 4 ve výši 20 081 148 Kč. Výdaje třída 5 a 6 ve výši 19 464 455 Kč. Třída 8
financování vyrovnání přebytkového rozpočtu

a) Zapojení přebytu z minulých let ve výši – 616 693 Kč
Rozpočet je schválen po paragrafech, závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.

- Bere na vědomí - „Směrnice k provádění rozpočtových opatření a technickým 
úpravám rozpočtu“ zůstává v platnosti ve stejném znění, tak jak byla schválena
Usnesením č. 3/2018 ze dne 19. 12. 2018.

- Bere na vědomí rozpočtové úpravy č. 9
- Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní a mateřské školy Osová Bítýška

na roky 2021 a 2022 a na roky 2022 a 2023. 
- Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Osová Bítýška č. 2/2019 o místním po-

platku ze psů. Vyhláška nabývá účinnosti z naléhavého obecného zájmu dne 
1. 1. 2020.

- Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Osová Bítýška č. 1/2019  o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti z naléhavého 
obec. zájmu dne 1. 1. 2020.

- Schvaluje vytvoření finanční rezervy na pěstební činnost ve výši nákladů na pě-
stební činnost v lesích v rámci činnosti Lesního družstva svazu obcí s.r.o., Březské
46, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 634 87 977. 

- Povoluje vstup na pozemky p.č. 3793, 3757, 3048 v k.ú. Osová Bítýška v rámci
stavby I/37 Osová Bítýška – obchvat v termínu od 01/2020 do 3/2022. Dle pro-
jektové dokumentace jsou tyto pozemky určeny k mezideponii ornice. Zhotovitel
bude uvedené pozemky používat k tomuto účelu a po ukončení stavebních prací
budou uvedeny do původního stavu a navráceny zpět majiteli na základě píse-
mného předání. 

- Rozhoduje, že okolí kapličky Panny Marie Lurdské v obci Osová nebude dále u-
pravovat, aby se zachoval přírodní ráz okolí kapličky. Úpravy okolí předmětné ne-
movitosti považuje za uzavřené.

- Schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-
014330057135/001“ na parcelu č. 70/2 v k.ú. Osová na stavbu
„Osová,příp.NN,p.č.71,MAXIMA MACHINES“. Smluvní strany se v rámci
smlouvy dohodly na umístění distribuční soustavy – zemního kabelu NN na uve-
deném pozemku za účelem jejího provozování. Obsahem věcného břemene je
právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na
Pozemku, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.

- Schvaluje záměr prodeje pozemku parcely č. st. 4138 v k.ú. Osová Bítýška o cel-
kové výměře 831 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Záměr bude
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. 

- Stanovuje, že výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ponechá ve
stejné výši, tak jak byly schváleny Usnesením č. 1/2018 ze dne 31. 10. 2018. 

- Odkládá projednání žádostí MUDr. Evy Brázdilové, Centrum zubní péče B smi-
le, Osová Bítýška 303 o prodloužení lhůty pro zahájení stavby na pozemku č.
30/32 v k.ú. Osová Bítýška a pověřuje starostku jednáním v této věci, především
konzultací s  MěÚ Velké Meziříčí ohledně upřesnění záměru rozšíření provozu
Centra zubní péče B smile.

Cestovní průvodce naší země 
–  Mezinárodní spolupráce 
–  eTwinning 
Naše škola se již poněkolikáté zapoju-

je do mezinárodní spolupráce škol na-
zvané eTwinning. Žáci 8. ročníku v leto-
šním školním roce navázali kontakt se
žáky z polského města Wojnicz.

Vzájemně si již vyměnili dopisy 
a v současné době začali připravovat
společný projekt pod názvem Cestovní
průvodce naší země. Hlavním cílem pro-
jektu je vytvoření cestovního průvodce
zemí účastníků – tedy České republiky 
a Polska a poskytnout partnerské škole
informace o zajímavých a důležitých
místech. Všichni žáci obou zúčastněných
škol tak získají nejen nové poznatky 
o partnerské zemi, ale zároveň mají mo-
žnost prakticky využít svých znalostí
anglického jazyka.

Beseda se spisovatelkou 
Ing. Danou Ruskovou
Ve středu 11. 12. měli žáci z 5., 6. A a

6. B zpestřenou výuku českého jazyka

formou besedy se známou spisovatelkou
Ing. Danou Ruskovou. Známá autorka
detektivních a fantasy povídek, za které
získala několik prestižních ocenění, si 
s dětmi povídala o tom, na co se nesmí
při psaní knížek zapomínat a co jako spi-
sovatelka považuje za důležité. Žáky be-
seda s ní tak zaujala, že dotazy nebraly
konce. Paní spisovatelce patří velký dík
za její čas a poutavé vyprávění. Akce se
všem líbila.

Tradiční školní besídka
Školní besídka v předvánočním čase

je na naší základní škole již dlouholetou
tradicí. 12. prosince jsme tedy opět po-
zvali rodiče, prarodiče a další hosty do
Centra kultury a sportu v Osové Bítýšce.
Naši žáci se svými vystoupeními snažili
všechny potěšit a navodit správnou
vánoční atmosféru. Tančilo se, zpívalo,
recitovali jsme básničky i hráli zábavné
scénky. Nechybělo závěrečné zpívání
všech účinkujících za doprovodu živé
hudby.

Velký dík patří všem dětem, které 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, 
PSA, STOČNÉ 2020

INFORMACE Z OBCE

● Poplatek za komunální odpad na rok 2020:
500,- Kč za osobu | 300,- Kč za dítě do 16-ti let včetně 
● Poplatek za komunální odpad na rok 2020 za rekreační objekt:
500,- Kč za jeden rekreační objekt 
● Poplatek za psa na rok 2020:
50,- Kč za jednoho psa | 70,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatky se platí od 1. 2. 2020 až do 31. 5. 2020. Platit můžete na pokladně obec-
ního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné

● Poplatek za stočné na rok 2020:
720,- Kč za osobu a rok (2020)
Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný
buď do 30. 4. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Poloviční poplatek-první polovina po-
platku je splatná do 30. 4. 2020 a druhá polovina do 31. 10. 2020. Zaplatit můžete
na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné.

● Proč je zvýšen poplatek za svoz komunálního odpadu?
Do června 2018 dostávala obec pravidelný nájem ze skládky, která se nacházela v je-
jím katastrálním území. Od července 2018 bylo skládkování na této skládce ukonče-
no, tím pádem již obec nedostává tento pravidelný nájem, který kompenzoval nízkou
částku za svoz komunálního odpadu. Ze stejného důvodu také Technické služby Velká
Bíteš začaly likvidaci komunálního odpadu řešit odvozem do spalovny v Brně, čímž
byla pochopitelně také navýšena cena svozu. Výdaje za svoz veškerého odpadu za rok
2019 činí 1 066 363 Kč, vybraná částka za odpad činí 315 812,-. Rozdíl mezi těmito
částkami, tedy částku 750 551 Kč, musí hradit obec ze svého rozpočtu. Proto je ne-
zbytně nutné částku za svoz komunální odpadu navýšit a tím alespoň částečně tento
rozdíl kompenzovat.
● Bylo nutné zvyšovat cenu za pronájem Centra kultury a sportu a měnit sys-
tém rezervací?
Systém pronájmu Centra byl do roku 2018 nastaven tak, že si jakákoliv organizace,
skupina, či jednotlivec mohly zarezervovat halu v jakémkoliv termínu a na jakkoliv
dlouhý časový úsek. Přesto však platily pouze ty dny, ve kterých v hale opravdu spor-
tovaly. Některé skupiny si však termín pouze zarezervovaly, do haly ale nikdy spor-
tovat nepřišly a neměly ani snahu najít za sebe náhradu. Hala byla v tu chvíli nevy-
tížená, pronájem nebyl hrazen, ale náklady zůstávaly.
Z vyhodnocení skutečných příjmů a nákladů za rok 2018 a 2019 vyplývá, že při tom-
to systému pronájmu bychom se v roce 2020 dostávali do záporných hodnot. Hala by
byla velmi ztrátová, a to řádově asi 170 000 Kč za rok. Proto musela být cena za pro-
nájem navýšena, a především zásadně změněn celkový systém rezervací tak, aby byl
dlouhodobý pronájem haly vždy uhrazen dopředu. Již nyní víme, že se tímto krokem
zvýšila zodpovědnost jednotlivých nájemců a hala je více využita. 
Na stránkách obce jsou nyní také pravidelně zveřejňovány volné termíny nejen na
dlouhodobý pronájem, ale též na jednotlivé termíny, aby byla hala co nejvíce vyu-
žívána.
● Proč ještě nejsou dokončeny úpravy Sportovního a tenisového areálu?
V roce 2019 jsme zažádali o dotaci, ze které bychom mohli nejen vybudovat chybě-
jící skladové zázemí budově, ale také bychom mohli upravit nejbližší okolí budovy.
Dotace nám bohužel o jeden bod utekla. Protože byl stejný dotační titul vypsaný také
pro letošní rok, rozhodli jsme se žádost upravit a podat ještě jednou. Doufáme, že nám
letos bude dotace přidělena a my následně dokončíme veškeré nezbytné úpravy.

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce Osová Bítýška

Tříkrálová sbírka 2020 – farnost Osová Bítýška
● Osová Bítýška 37 522,- ● Záblatí 8 940,- ● Vlkov 12 780,- ● Jáchymov 
2 905,- ● Osová 3 270,- ● Skřinářov 10 409,- ● Ořechov 9 650,- ● Ronov 
3 580,- ●●● Celkem 89 056,- 
Jménem Charity České republiky všem dárcům mnohokrát děkujeme

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 21.1.2020 9:43 Stránka 6
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SK Osová Bítýška informuje

Hasiči – ohlédnutí za rokem 2019
Jako již tradičně bychom se s Vámi čtenáři
rádi ohlédli za uplynulým rokem 2019 
a nastínili aktivity v letošním roce s magic-
kým číslem 2020.

První akcí našeho sboru v loňském roce
byl jako každoročně hojně navštěvovaný
hasičský ples, pořádaný 9. února, v pořadí
již po dvacáté čtvrté. Poté jsme poslední
březnový den organizačně zajišťovali cyk-
listický závod Velká Bíteš – Brno – Velká
Bíteš. V průběhu května a června naše
soutěžní družstvo mladých hasičů hrdě bo-
jovalo v požárních útocích na okrskových
cvičeních v rámci okrsku Heřmanov.
Celkově se díky velmi dobrým výsledkům
umístilo na výsledném 2. místě. V sobotu
8. června jsme na žádost obce vypomohli
se zajištěním občerstvení při slavnostním
otevření nové budovy Fotbalového a teni-
sového areálu. Největší akcí roku pak byly

taneční zábavy, pořádané ve dnech 26. až
28. července v rámci Svatojakubské pouti.
I přes velmi nepříznivou předpověď poča-
sí se nakonec vše vydařilo, což dokládá
opět vysoká účast návštěvníků, a to zvláště
během páteční zábavy. Naše družstvo vete-
ránů se v průběhu roku účastnilo několika
setkání historické techniky, často spojené 
s oblíbenou soutěží – štafetou. Po zbytek 
a v průběhu celého roku jsme se rovněž
věnovali údržbě techniky a hasičské zbroj-
nice, účastí na nejrůznějších oslavách. Ke
konci roku se ve všech sborech včetně na-
šeho uskutečnili volby, jejichž výsledek
potvrdil všeobecnou spokojenost členů se
stávajícím složením výboru sboru.

Před výhledem do letošního roku se je-
ště na chvíli zastavme u zásahové jednotky
sboru, pro kterou byl rok 2019 v důsledku
prudkých změn počasí co do počtu výjez-

dů rokem nadprůměrným. Celkově se jed-
nalo o 18 událostí – 8 různých typů požárů,
8 technických pomocí (odstranění nebez-
pečných stavů, čištění kanalizace), 1 planý
poplach a 1 taktické prověřovací cvičení 
v domě s pečovatelskou službou ve Velké
Bíteši. Dále se pak jednalo o 2 preventivní
činnosti (dozor při pálení čarodějnic a od-
palování ohňostroje) a ukázka techniky na
dětském dni v Záblatí a ve Křoví.
Nejtěžšími zásahy pro jednotku byly dne
17. dubna požár střechy hospodářského
stavení v Kozlově a dále čerpání vody z ro-
dinných domů po přívalovém dešti 19.
června. Nejrychleji zdolaným zásahem 
s nejkratším dojezdovým časem byl dne 
1. srpna požár kompostu u rodinného do-
mu v Záblatí, kdy byl včasným zásahem
uchráněn majetek ve výši několika milionů
korun.

V letošním roce nás opět čeká spousta
plánovaných akcí a událostí, ze kterých mů-
žeme vybrat např. blížící se tradiční XXV.
hasičský ples následovaný ostatkovým prů-
vodem obcí, projektové přípravy pro úpravu
a zpevnění plochy před hasičskou zbrojnicí,
opravu a rekonstrukci hasičské zbrojnice 
a přístřešku pro muzikanty, pravidelné vý-
cviky, školení a speciální kurzy členů zása-
hové jednotky, účast členů družstva veteránů
s historickou technikou na Hasičských slav-
nostech v Litoměřicích, aj.

Na závěr dovolte, abychom Vám i nám
do nového roku 2020 popřáli hodně zdra-
ví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspě-
chů a členům naší zásahové jednotky opět
to, aby museli dostupnou techniku co mo-
žná nejméně použít u reálných událostí.

SDH Osová Bítýška

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Dne 26. 12. 2019 se již po dvaatřicáté pod
záštitou SK Osová Bítýška uskutečnil
Štěpánský turnaj ve stolním tenise. Tak ja-
ko každý rok se zúčastnilo mnoho hráčů 
z řad amatérů i hráčů závodně hrajících.
Hráči byli rozděleni do dvou skupin, 
v amatérské skupině bylo devatenáct
hráčů, což tvořilo převahu. 

Na prvním místě se umístil Brychta
Rudolf, na druhém místě Večeřa Jan a na
třetím místě skončil Navrátil Antonín. U
profíků nebyla účast tak velká, o to větší
boj však mezi hráči probíhal. Na prvním
místě skočil Vala Miloš, na druhém Vala
Daniel a na třetím Borkovec Vojtěch. 

Za uspořádání tohoto turnaje bychom
chtěli poděkovat panu Ladislavu

Plán akcí SK Osová Bítýška na rok 2020
● 4. 1.  Fotbalový turnaj mužů v místní sportovní hale ● 22. 2. Fotbalový turnaj mladších žáků v místní sportovní hale ● 27. – 29. 3. Soustředění starší přípravky ● Celé jaro
a podzim Zajištění mistrovských zápasů všech týmů ● Červen (termín bude upřesněn) Exkurze na fotbalový stadión Slávie. Převážně pro mládež ● 27. 6. Houlcup ● 24. -
26. 7. Pořádání poutě – zábavy se skupinami Robur, Accort, Doubravěnka ● 27. - 30. 8. Soustředění mladších žáků ● Listopad Bruslení pro mládež, rodičů i ostatních na sta-
dionu ve Velké Bíteši ● 5. 12. Nohejbal muži ● 19. 12. Turnaj starší přípravky v místní sportovní hale ● 26. 12. Turnaj ve stolním tenise v místní sportovní hale ● 31. 12.
Silvestrovský fotbal v místní sportovní hale

Ošmerovi a Petru Ošmerovi. 
Aleš Svoboda

Vánoční fotbalový turnaj
Dne 14. 12. 2019 se starší přípravka
zúčastnila vánočního fotbalového turnaje
pořádaného SK Osová Bítýška v Centru
kultury, sportu a zájmových činností.

Na turnaj se přihlásilo celkem 6 družs-
tev a po vzájemných utkáních obsadila
naše starší přípravka 5. místo. Všem fot-
balistkám a fotbalistům děkujme za před-
vedené výkony, organizátorům za uskute-
čnění turnaje a všem přejeme vše nejlepší
v novém roce.                        

Aleš Trojan

Fotbalový turnaj mužů
Dne 4.1.2020 se uskutečnil ve sportovní

hale, fotbalový turnaj
mužů. Turnaje se
zúčastnilo 9 mužstev 
z blízkého i vzdáleně-
jšího okolí. 

Turnaj byl velice
dobře zorganizovaný 
a právem patří poděko-
vat panu Jardu
Hršelovi, který tento
turnaj pořádal pod
záštitou SK Osová
Bítýška. Výsledky tur-
naje první 3 mužstva:
1. Houl tým (Večeřa 
J. Večeřa P. Pohl J.
Trojan A. Liška O.
Zeman O. Božek V.
Antoš P.) 2.  All Black
(Šmerda J. Šmerda
Jakub. Karmasin P.
Dupal M. Malý T.
Malý J. Habán P.) 3.
Džanek      (Jelínek P
Jakeš J. Hladík J.
Pelikán L Chlup J.
Urbánek D.)   

Aleš Svoboda

s trpělivostí a nadšením svá vystoupení
nacvičovaly, a také hostům za hojnou
účast a báječnou atmosféru v sále v prů-
běhu celého odpoledne.

které poslaly šikovné mamky.
Letos měly změnu v programu první

třídy a druháci. Na besedu k nám přijeli
vozíčkáři Radek a Jarmila. Popovídali si 
s dětmi o možných úrazech, o tom, jaké
úrazy už zažily, a sami promluvili o ne-
hodě, která je upoutala na invalidní vozík.
V závěru dětem pustili na interaktivní ta-
buli nebezpečné situace, které se jim mo-
hou během života přihodit. Správné vy-
hodnocení a vyhnutí se úrazu, který mů-
že být nevratný, děti teoreticky zvládly.
Snad i v běžném životě budou uvažovat
správně a dokážou chránit svoje zdraví.

I čtenářům Novinek přejí žáci i učitel-
ky vše nejlepší v novém roce a hlavně
pevné zdraví.

na, tancovaly a všechny činnosti je zau-
jaly a pobavily. Druhá část předváno-
čního dopoledne proběhla v ryze váno-
čním stylu – paní učitelka Dvořáková
přizvala do hudební dílny kamaráda ky-
taristu a při zvuku houslí, kytary a dalších
nástrojů, kterých se chopily děti, jsme si
zazpívali koledy a vánoční písničky.

Celý předvánoční týden probíhala 
i výuka ve vánoční atmosféře – vánoční
doplňovačky, křížovky, hry, vánoční po-
čítání i tajenky a omalovánky. A tak týden
uběhl jako voda a nastal vytoužený pátek,
který je jako poslední den před prázdni-
nami spojen s rozdáváním dárků a pro-
bíhá u stromečku za zvuku koled, ťukání
skleniček s dětským šampaňským 
a u prostřeného stolu s občerstvením,

Předvánoční týden 
na 1. stupni
Začal nový rok 2020 

a dětem skončily zaslou-
žené vánoční prázdniny.
Než ale začaly, oslavili
jsme nejkrásnější svátky
v roce s dětmi na prvním
stupni aktivními i odpo-
činkovými činnostmi. Ty
aktivní začaly v úterý
17.12. Žáci z devítky pro
nás připravili vánoční díl-
ny. Zúčastnily se jich sku-

piny dětí z prvního stupně, které byly
podle losování a barev namíchány od
první do čtvrté třídy. Děti hádaly pohád-
ky a písničky z pohádek, hledaly písme-

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 21.1.2020 9:43 Stránka 7


