
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 07. 04. 2021
Zastupitelstvo obce: 
Ad3a) schvaluje Kupní smlouvu. Předmětem Kupní smlouvy je pozemek p. č.

4137 v k. ú. Osová Bítýška o výměře 3789 m2 a pozemek p. č. 1958/27 v k. ú.
Osová Bítýška o výměře 2440 m2. Pozemek p. č. 1958/27 v k. ú. Osová
Bítýška vznikl oddělením z pozemku p. č. 1958/11 v k. ú. Osová Bítýška a je
vymezený geometrickým plánem č. 906-48494/2020. 

Ad4a) schvaluje Kupní smlouvu. Předmětem Kupní smlouvy je budova váhy na
pozemku p. č. st. 299 v k. ú. Osová Bítýška. 

Ad5) schvaluje projektovou dokumentaci na stavbu „O. Bítýška, sm.
NNk,p.č.4373, Nejez“. Předmětem řešení stavby je vybudování nového
odběrného místa elektrické energie na pozemku p. č. 4373 v k. ú. Osová
Bítýška. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.: NM-001030064948/002-
VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Ad6) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-
014330063274/001. Smlouva se vztahuje ke stavbě „Záblatí, úpr.
DPNNk.p.č.4328“, umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN,
rozpojovací skříně. Smlouvou jsou dotčené pozemky p. č. 68/1, 2420/1, 4108,
4318, 4337, 4345 v k. ú. Osová Bítýška. 

Ad7) schvaluje Projekční kanceláři PRIS spol. s r. o. Osová 20 ,625 00 Brno,
IČO: 46974806 záměr stavby a zábor pozemku p. č. 610 v k. ú. Osová v sou-
vislosti s akcí III/3792 Vlkov – most ev.č. 3792-1. 

Ad8) neschvaluje návrh obce Záblatí, Záblatí 47, 594 53, IČO: 00599948 
o uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové 
mateřské a základní školy, a to z důvodu nedostatečné kapacity předškolního
vzdělávání. 

Ad9) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 122/2 v k. ú. Osová Bítýška. Výše
nájemného je 1,- Kč/m2/rok.

Ad10) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 68/1 v k. ú. Osová Bítýška. Výše
nájemného je 1,- Kč/m2/rok. 

Ad11) schvaluje záměr zpevnění vjezdu na pozemku p. č. 222/10 v k. ú. Osová
Bítýška. 

Ad12) neschvaluje žádost o odkoupení části pozemku p. č. 222/10 v k. ú. Osová
Bítýška. 

Ad13) schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 39/13 v k. ú. Osová Bítýška. 
Ad14) schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč neziskové organizaci Zdravotní

klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00, Praha 9, IČO: 26547953 na finanční
podporu v roce 2021. 

Ad15) schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů z dotačního titulu
9/2019 NPŽP "Sázíme budoucnost" na pozemcích p. č. 3074, 3092 a 3343 
v k. ú. Osová Bítýška.

Ad16a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p. č. 84/3 v k. ú.
Osová.

Ad16c) volí do kulturně-sociálního výboru paní Bc. Alenu Rousovou. 

Co v současnosti přináší výstavba obchvatu?
Není možné přehlédnout, že výstavba
obchvatu Osové Bítýšky je v plném
proudu, a pokud půjde vše podle plánu,
bude v průběhu měsíce října obchvat u-
veden do provozu. Naší obci přinese ta-
to stavba především výrazné dopravní
ulehčení ve směru jízdy Žďár nad
Sázavou - Velká Bíteš. 

Obchvatu se však netýká pouze sta-
vební činnost, která pokračuje přesně
podle harmonogramu prací, je nezbytné
řešit také situace a problémy, které ne-
byly při plánování předpokládány a vy-
vstaly až v průběhu stavby. V tuto chvíli
se aktuálně řeší hned několik takových
problémových oblastí.

Od počátku výstavby je řešena otáz-
ka autobusové dopravy, potažmo zajíž-
dění autobusů do Osové Bítýšky a mís-
ta jejich zastavování. Po delších jed-
náních a prověřování různých možností
(např. situování zastávky až přímo na
obchvatu, či vybudování točny na sou-

časné křižovatce komunikací I/37 a
II/379) je zajištěno zajíždění autobusů
dovnitř Osové Bítýšky a fungování
dvou zastávek- zastávky u kostela a za-
stávky na křižovatce, na straně u
Mezlíkových. Obě uvedené zastávky
budou fungovat pro nástup i výstup o-
bčanů. Zastávka u kostela však proza-
tím neodpovídá všem potřebným para-
metrům pro bezpečný provoz vozidel i
chodců, a proto budou nutné stavební ú-
pravy na obou stranách komunikace.
Projekt a stavební povolení se právě teď
připravují. 

Stavební úpravy si v nejbližší době
vyžádá také naše největší křižovatka na
komunikacích I/37 a II/379. Po zpro-
voznění obchvatu dojde ke změnám do-
pravního značení v této lokalitě, a proto
považujeme za nezbytné dořešit v těch-
to místech bezpečnost chodců, která
také nebyla při přípravě projektu zvažo-
vána. Bude tedy nezbytné postupně vy-

budovat nejen přechod pro chodce se
všemi nutnými náležitostmi, ale s
největší pravděpodobností také upravit
stávající chodníky, co se týče jejich po-
lohy a šíře. Nutnou součástí této pře-
stavby bude také přesun křížku, který se
poblíž křižovatky nachází.

Situace, které je nezbytné řešit, však
přináší výstavba obchvatu nejen uvnitř
obce, ale také v jeho bezprostřední blíz-
kosti. O těch budete dále informováni.

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka

Na oslavu Velikonoc a příchodu jara
jsme se v našem Komunitním centru
rozhodly připravit hledací hru pro děti
„Putování se zajíčkem po Osové
Bítýšce“. Přestože to zpočátku tak ne-
vypadalo, umoudřilo se nakonec také
počasí a dovolilo dětem s radostí plnit
zadané úkoly a s nadšením hledat scho-
vaná vajíčka, která byla ukryta po celé
délce trasy. 

Účast byla veliká, sjelo se přes sto
malých účastníků, na
které čekala i odměna za
splněné úkoly. Tímto
bychom za Komunitní
centrum chtěly poděko-
vat výrobci hraček 
EFKO-karton, s. r. o. z
Nového Veselí za krásné
ceny pro děti. Věříme,
že i po skončení hry si 
s jejich hračkami užijí
ještě spoustu legrace.
Také děkujeme panu
Jiřímu Žákovi z JP auto-
servisu za propůjčení
pneumatik, bez kterých
by nestála ani překážko-
vá dráha pro malé za-
jíčky, ani odpočinková
lavička u ohrady plné
kůzlátek patřících Far-
mě Machových. 

Děkujeme i všem
účastníkům cesty a ob-
čanům Osové Bítýšky,
že nepřemisťovali volně

uložené předměty z trasy, a také všem,
kteří přispěli k plynulému chodu akce
po celý čas jejího trvání.  

Doufáme, že jste si hledací hru užili
stejně jako my, když jsme ji pro vás 
s radostí chystaly. 

Za Komunitní centrum 
v Osové Bítýšce Kamila Ráčková, 

Kristýna Vukadinovičová 
a Naďa Holubíková 

Putování se zajíčkem 
po Osové Bítýšce
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Ze základní školy
Elektronická žákovská knížka 
V měsíci březnu jsme na naší škole
nově zavedli elektronickou žákov-
skou knížku (EŽK), která nahrazuje
„klasickou papírovou“ a umožňuje
rodičům rychlou informovanost 
o prospěchu svých dětí. Tato změna
se nám již od okamžiku zavedení vel-
mi osvědčila, především vzhledem 
k probíhající online výuce. 

důvodu jsme při současném dista-
nčním vzdělávání přistoupili k tomu,
že budou žáci hodnoceni nejnižší
váhou známky. 

Od nového školního roku plánuje-
me rozsah EŽK ještě rozšířit, mini-
málně o možnost elektronického
omlouvání žáků.

Klasifikace při on-line výuce je
však velmi specifická, je „limito-
vána“ tím, že učitel neví, za jakých
podmínek a v jakém prostředí žák
úkoly vypracovává, zda pracuje sám,
či s nějakou dopomocí. Je tedy po-
chopitelné, že klasifikace při dista-
nční výuce je méně objektivní než při
prezenčním vzdělávání. Také z toho

Součástí nastavení EŽK je určení
„váhy známek“. Ta byla na naší ško-
le nastavena do 4 úrovní podle „výz-
namu“ známky. Známky za drobné
úkoly budou mít váhu 1, známky za
obsáhlá opakování budou mít váhu
vyšší, tedy 4. Při výpočtu průměru se
známka při váze 1 počítá 1x, při váze
např. 3 se počítá 3x. 

Návrat žáků do školy
Od 12. dubna se do školy vrátila část
žáků. Jako první přišli na řadu prvňáci,
druháci a IV.B. První a druhé ročníky
dostaly přednost automaticky, ostatní
třídy byly vybrány tak, aby byl zaji-
štěn bezpečný provoz ve škole - např.:
rovnoměrný pohyb žáků po škole. V
dalším týdnu týdnu nastoupí 3. ročník,
IV. A a 5. ročník. 

Aby děti mohly zasednout do lavic,
musí dvakrát týdně, v pondělí a ve
čtvrtek, podstoupit antigenní testo-
vání na koronavirus (veškeré infor-
mace včetně videa k testování jsou na
www.zsob.cz). 

Toto opatření samozřejmě přineslo
stres dětem, rodičům i zaměstnancům
školy, kteří mimo jiné museli připravit
prostory a podmínky pro odběry a vy-
hodnocení vzorků. Obzvláště ne-
příjemná situace může být vyvolána
tím, že někdo ze třídy bude pozitivní.
V tom případě bude muset odejít ten
den ze školy celá třída a čekat dva dny
na vyhodnocení, zda testovaný žák je
skutečně pozitivní. Pak by musela jít
celá třída do karantény.

Věříme, že tato opatření jsou již
snad poslední a v dohledné době se

všichni žáci vrátí v „normálních“ pod-
mínkách do školy. 

První den testování, kdy bylo otes-
továno 70 žáků a 16 zaměstnanců ško-
ly, proběhl bez komplikací. Vše se
stihlo před začátkem vyučování.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy
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