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a místní
část Osová

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

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce:
●● Ad3a) schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový s celkovými příjmy třídy č. 1 až 4 ve výši 20 516 611,- Kč, výdaji třídy č. 5 a 6 ve výši 26 224
848,- Kč a financováním třídy 8. ve výši 5 708 237,- Kč. Rozpočet je schválen po paragrafech, závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. V rozpočtu
byly schváleny dotace pro SK Osová Bítýška, Římskokatolickou farnost
Osová Bítýška, Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška, SPOLEK POMPONKY Osová Bítýška, Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Žďár nad
Sázavou.
●● Ad3b) schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
●● Ad4) schvaluje prodej pozemku p. č. 39/28 v k. ú. Osová Bítýška o celkové výměře 115 m2 za cenu 200 kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
●● Ad5) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 122/2 v k. ú. Osová Bítýška.
Výše nájemného je 1,-Kč/m2/rok.
●● Ad6) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 68/1 v k. ú. Osová Bítýška
o celkové výměře 36 m2. Výše nájemného je 1,- Kč/m2/rok. Dále schvaluje novou nájemní smlouvu na výše uvedený pozemek.
●● Ad7) schvaluje spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,
IČO: 43383513 na opravě vodovodu v ulici „Spořilov“ v poměru: 70 % oprav
vodovodu bude hradit Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 30 % oprav vodovodu bude hradit obec.
●● Ad8) bere na vědomí žádost o zřízení vodovodu a vodovodních přípojek
pro rodinné domy v lokalitě pod hřištěm. Žádost bude zařazena do plánu dlouhodobých investic obce a následně budou zahájena jednání s Vodárenskou akciovou společností, a. s., IČO: 49455842 a Svazem vodovodů a kanalizací,
IČO: 43383513 o podmínkách a možnostech realizace.
●● Ad9) schvaluje navýšení dotace na rok 2021 pro SK Osová Bítýška, IČO:
43379753 na celkovou částku 290 560,- Kč.
●● Ad11) schvaluje žádost Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o., IČO:
25525620 o spolupráci při akci Filmové léto 2021, schvaluje celkem 4 promítací dny (pokud to bude termínově vyhovovat oběma stranám) a schvaluje
žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000,- Kč bez DPH za jeden promítací den.
●● Ad13a) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 129 660 Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 na rekonstrukci kříže
na pozemcích p. č. 4384 v k. ú. Osová Bítýška, p. č. 1727/1 v k. ú Osová
Bítýška a p. č. 2403/4 v k. ú. Osová Bítýška. Bere na vědomí předpokládané
výdaje s realizací.
●● Ad13b) schvaluje podání žádosti na vybudování tůní. Bere na vědomí
předpokládané výdaje s realizací.
●● Ad14) neschvaluje další pokračování úprav parku „Pod Lipami“.
●● Ad15) schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4137 v k. ú. Osová Bítýška
o celkové výměře 3789 m2 a pozemku p. č. 1958/27 v k. ú. Osová Bítýška
o celkové výměře 2440 m2. Pozemek p. č. 1958/27 v k. ú. Osová Bítýška vznikl oddělením pozemku p. č. 1958/11 v k. ú. Osová Bítýška a je vymezený geometrickým plánem č. 906-48494/2020. Záměr prodeje výše uvedených pozemků bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu.
●● Ad16) schvaluje nový domovní řád pro bytové domy č. p. 262 a č. p. 263
v Osové Bítýšce.
●● Ad17) schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: NM014330063274/001 na pozemky p. č. 68/1, 2420/1, 4108, 4318, 4337, 4345
v k. ú. Osová Bítýška. Smlouva se vztahuje ke stavbě
„Záblatí,úpr.DPNNk.p.č.4328“, umístění distribuční soustavy - kabelového
vedení NN, rozpojovací skříně.
●● Ad18) odkládá žádost o zřízení věcného břemene – služebnost na čerpání
vody ze studny na pozemku p. č. 2430/4 v k. ú. Osová Bítýška z důvodu
nutného doplnění informací.
●● Ad19a) pověřuje předsedající ke zjištění více informací ohledně zřízení
věcného břemene a služebnosti na kanalizační potrubí na pozemku p. č. 138/1
v k. ú. Osová Bítýška.
●● Ad19b) schvaluje Dohodu o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení
E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Osová se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO:
28085400.
●● Ad19c) schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p. č. 1749/5 v k. ú. Osová
Bítýška. Pozemek p. č. 1749/5 v k. ú. Osová Bítýška má celkovou výměru 67
m2. Kupní cena pozemku je 250 Kč/m2. Poplatky a náklady spojené s převodem nemovitosti a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
kupující.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice bylo zrušeno kontaktní koledování v ulicích měst a obcí během Tříkrálové sbírky 2021.
Přispívat do Tříkrálové sbírky můžete bezpečně:
• bankovním převodem na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol:
77706800
• pomocí online kasičky na www.trikralovasbirka.cz s uvedením názvu obce,
Oblastní charity Žďár nad Sázavou nebo PSČ
• QR platbou
• do kasiček umístěných v kostele sv. Jakuba, v květince p. Bahenské, v lékárně Osová Bítýška, v prodejně COOP Záblatí, na Obecním úřadě
Osová Bítýška, na Obecním úřadě Skřinářov a na Obecním úřadě Vlkov
Více informací na
https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/
nebo www.trikralovasbirka.cz
Na těchto stránkách jsou umístěné podstatné informace k letošní mimořádné sbírce (aktuality, tiskové zprávy, odkazy na on-line akce, koledování…)

Poplatek za komunální
odpad, psa a stočné
v roce 2021
Poplatek za komunální odpad na rok 2021:
600,- Kč za osobu
300,- Kč za dítě do 16-ti let včetně
Poplatek za komunální odpad na rok 2021 za rekreační objekt:
600,- Kč za jeden rekreační objekt
Poplatek za psa na rok 2021:
50,- Kč za jednoho psa
70,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatky se platí od 1. 2. 2021 až do 31. 5. 2021. Platit můžete na pokladně
obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné
Poplatek za stočné na rok 2021:
720,- Kč za osobu
Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. Jednorázový poplatek je splatný
buď do 30. 4. 2021, nebo do 31. 10. 2021. Poloviční poplatek – první polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2021 a druhá polovina do 31. 10. 2021. Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, VS – číslo popisné.
Poplatek za stočné na rok 2021 za rekreační objekt:
24,- Kč za 1 m3
Po vyúčtování od Vodárenské akciové společnosti a.s. v roce 2021 doložte na pokladně obecního úřadu kopii faktury pro skutečné vyúčtování ceny za stočné.
V případě potřeby volejte na telefonní číslo 566 536 735.
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Uplynulé čtvrtletí ve škole a školní družině
Letošní podzim a probíhající zima ve
škole a školní družině plynou v duchu
neustálých změn. Od 14. října byla z nařízení vlády zakázána osobní přítomnost
žáků ve škole a my jsme začali s distanční výukou. Tento stav trval do 17. listopadu, do školy se mohli vrátit pouze
žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se doma
vzdělávali dále distančním způsobem.
Prezenční výuka na naší škole probíhala v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučovaly ani
nijak neprolínaly. To stejné platilo pro
školní jídelnu a pro školní družinu.

Od 30. listopadu se do základní školy
mohli vrátit všichni žáci z prvního
stupně. O týden později i žáci z druhého
stupně, kteří se rotačně po dvou třídách
střídali prezenčním a distančním způsobem. I když nebylo jednoduché zorganizovat provoz školy tak, aby se dodržovala veškerá hygienická nařízení, vše jsme
zvládli i díky zodpovědnému přístupu
všech žáků naší školy.
I když žáci nemohli mít klasickou tělesnou výchovu, přesto jsme zařadili do
hodin tělesné výchovy vycházky a pobyt
na čerstvém vzduchu, aby žáci nemuseli

trávit celý den v rouškách ve školních
třídách. Upřednostnit pohyb na čerstvém
vzduchu platí nejen pro hodiny tělesné
výchovy, ale i pro školní družinu.
Všechna oddělení školní družiny byla
samozřejmě také plná dalších aktivit.
Vychovatelky s dětmi v předvánočním
čase tvořily a vyráběly andílky, vánoční
skřítky, svíčky a přáníčka. Ve školní družině oslavili v každé skupině Vánoce
a pod stromečkem děti našly nové hry,
panenky, stavebnice a další hračky.
Po vánočních prázdninách - 4. ledna
se do školy mohli vrátit pouze žáci 1. a 2.

ročníku. Leden přinesl příznivé podmínky pro zimní aktivity, a proto vychovatelky s dětmi ve školní družině vyrazily
bobovat na školní hřiště. Nejen ve škole,
ale i ve školní družině nás v novém roce
čeká spousta dalších aktivit.
Nicméně budeme moc rádi, aby se do
školy mohli vrátit co nejdříve všichni
žáci školy. Moc se na ně těší všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.
Věříme, že i rok 2021, přes mnohá
omezení vyvolaná pandemií, zvládneme
ve škole i ve školní družině minimálně
tak dobře jako loňský rok.

Z činnosti školní družiny

Hasiči – ohlédnutí za rokem 2020
Jako každoročně bychom se s Vámi čtenáři rádi ohlédli za uplynulým rokem
2020, který byl jistě pro každého z nás
více či méně neobvyklým.
Neobvyklým zejména proto, že se nesl ve znamení boje s novým virem patřícím do rodiny tzv. koronavirů, který
byl nazván jako SARS-CoV-2. S touto
nákazou se musela a bude muset potýkat
téměř celá naše planeta, a tudíž zasáhla
i do života a spolkové činnosti členů našeho sboru. Spolková činnost byla zejména v jarním a zimním období velmi
výrazně omezena v souvislosti s vládními nařízeními a doporučeními SH
ČMS. Před zavedením opatření jsme uspořádali každoroční v pořadí již XXV.
tradiční hasičský ples a v průběhu letního období, kdy došlo k rozvolnění mimořádných opatření, jsme se aktivně zapojili do příprav a dohotovení jedné z několika plánovaných přírodních nádrží
pro zadržování vody v lokalitě Tři
Dvory. Z výše uvedených důvodů však
již nebylo možné pořádat další plánované akce, na jejichž zajištění se každoročně podílíme a mezi které patří např.
cyklistický závod Velká Bíteš – Brno –
Velká Bíteš, a dále ani akce s celookresním a celorepublikovým dopadem, z nichž můžeme zmínit zejména setkání hasičských praporů a hasičské slavnosti
v Litoměřicích. Dále byly také zrušeny

všechny akce spojené se soutěžemi požárního útoku, setkáním historické techniky či oslavami výročí založení sborů.
I přes veškerá omezení jsme se po celý rok snažili, samozřejmě v rámci platných mimořádných opatření, spolkovou
činnost našeho sboru nejrůznějšími způsoby aktivně udržovat a posilovat. Navíc
v rámci pomoci při řešení krizových situací jsme byli a nadále zůstáváme připraveni poskytnout pomoc občanům naší obce, a to zejména seniorům a občanům v nařízené karanténě při obstarávání základních životních potřeb a také
případnou pomoc České poště, která byla dohodnuta vedením SH ČMS a která
by případně zahrnovala pomoc nejen při
doručování listovních a balíkových zásilek, ale i při třídění a přepravě zásilek a roznosu letáků.
Kolektiv mladých hasičů se
v letošním roce, s ohledem na věk
jednotlivých členů, přesunul z kategorie mladších hasičů do kategorie starších hasičů. Z důvodu
zrušení soutěží v požárním útoku
se bohužel soutěžní družstvo nezúčastnilo žádného plánovaného
okrskového cvičení. V průběhu
roku jsme však v rámci možností
pořádali pravidelné hasičské
kroužky, o kterých je v kolektivu
mladých hasičů velký zájem

a účast na nich je téměř stoprocentní.
Zásahová jednotka sboru byla rovněž postižena mimořádnými opatřeními,
které výrazně omezily možnosti konání
pravidelných odborných a kondičních
příprav členů jednotky. Co však nebylo
omezeno, byla akceschopnost zásahové
jednotky, jejíž členové se v průběhu roku podíleli na likvidaci a odstranění následků při požárech a nejrůznějších
technických pomocech v celkovém počtu 17 událostí – 11 různých typů požárů (rodinných domů, osobních automobilů, železničních vagonů, travního
a lesního porostu), 4 technické pomoci
(odstranění nebezpečných stavů, čištění
kanalizace), 1 pátrání po pohřešované

osobě a 1 planý poplach.
Výhled na letošní rok je s ohledem na
aktuální situaci a stále platná mimořádná
opatření co do konání pravidelných
i ojedinělých akcí velmi nejistý. S jistotou můžeme říct, že v letošním roce se
bohužel neuskuteční hasičský ples,
avšak doufáme, že se situace bude postupně zlepšovat a bude možné uskutečnit tradiční pouťové zábavy a další spolkové činnosti sboru.
Na závěr dovolte, abychom Vám
i nám do nového roku 2021 popřáli
hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů a zůstávejme
všichni „negativní“ v tom pozitivním
smyslu.
SDH Osová Bítýška
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