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Osová Bítýška
V roce 2017 proběhly v Osové Bítýšce pouze dvě drobné stavby – vybudování
parkoviště u bytových domů a vydláždění uličky od nové lávky přes potok ze
Záblatí. V tomto roce jsme se především zaměřili na  přípravu projektů a žádostí
o dotaci na stavbu „Opravu střechy hasičské zbrojnice + nové izolace“, „Stavbu
chodníku od fary na konec obce směr Ruda vedle silnice II/390“ a především na
přípravu největší  investiční akce pro rok 2018 – 2019, a to je „Demolice stáva-
jící sokolovny a příprava výstavby nového zázemí pro fotbal, tenis, včetně klu-
bovny a víceúčelového sálu“. 

Jak už vyplývá z výše uvedeného, v roce 2018 jsme zahájili demolici sokolovny
a připravujeme výběrová řízení na zahájení stavby chodníku od fary, opravu hasičské
zbrojnice a výstavbu nového zázemí pro fotbal a tenis. Tyto akce by měly být za-
hájeny během měsíce května a června. Všechny tyto stavby mají dohromady rozpo-
čtovanou cenu 23 450 000 Kč. Stavba nového zázemí pro sport bude pokračovat 
i v roce 2019, kdy by v jarních měsících měla být předána do užívání.

V roce 2018 bude zakoupen nový dopravní automobil pro Sbor dobrovolných
hasičů Osová Bítýška. V současné době se připravuje specifikace pro nákup to-
hoto automobilu.                                                                Josef Mach, starosta

Slovo starosty Rozpočet pro rok 2018

OZNÁMENÍ
o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obec Osová Bítýška podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Velké Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2018-746, že v katastrál-
ním území osová Bítýška - zastavěná část obce Osová Bítýška bude zahájena ob-
nova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního 
operátu“).

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od
01.04.2018 do 30.11.2018.Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem.

Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků 
a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou
povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice
svých pozemků (§ 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona).

Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 91 vy-
hlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlast-
ník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout, že hra-
nice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku 
uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice po-
zemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků (§ 62 odst. 1 katastrálního
zákona). Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného dopl-
nění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic po-
zemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně 
upozornili komisi.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen
„oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřic-
tví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále
jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po
oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mo-
hou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele.
Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník ne-
bo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit
oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávně-
ný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti včetně vy-
užívání značek bodových polí a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poško-
dit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně
přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zákona o zeměměřictví poru-
šení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován. 

Katastrální úřad svolá informativní schůzi ve sportovní hale v Osové
Bítýšce. O termínu schůze budete informování místním rozhlasem. Je nutné,
aby se alespoň jeden majitel budovy či pozemku jednání zúčastnil.

Výdaje
1031 - Lesní hospodářství 411 000,00
2212 - Silnice 65 000,00
2219 - Chodníky 1 900 000,00
2223 - Semafor 8 000,00
2310 - Pitná voda 87 500,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 621 500,00
3113 - Základní škola - provoz 2 100 000,00
3314 - Knihovna 30 000,00
3319 - Ost. záležitosti kultury - věžní hodiny 3 000,00
3330 - Činnost církví 60 000,00
3341 - Rozhlas 7 000,00
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků -  novinky (měsíčník) 12 300,00
3399 - Ost. záležitosti kultury (spol. akce, pouť, atd.) 202 000,00
3412 - Sokolovna 13 442 000,00
3419 - SK Osová Bítýška 180 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost - marteřské centrum 10 000,00
3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - tenisové hřiště O. B. 10 000,00
3429 - Hřiště, klubovna - místní část  Osová 30 000,00
3429- Centrum kultury, sportu a zájmových činností 184 000,00
3519 - Zdravotní středisko 52 500,00
3612 - Bytové hospodářství 295 116,00
3613 - Nebytové hospodářství 17 700,00
3631 - Veřejné osvětlení 402 000,00
3632 - Pohřebnictví 16 000,00
3635 - Územní rozvoj 180 000,00
3639 - Komunální služby 506 987,00
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 250 000,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 116 000,00
4319 - Ostatní soc .péče a pomoc zdrav. postiženým 117 567,00
5512 - Požární ochrana 50 000,00
5512 - Požární ochrana 1 130 000,00
5212 - Nespecifikované rezervy (krizové situace) 100 000,00
6112 - Zastupitelé 956 676,00
6171 - Vnitřní správa 1 828 043,00
6310 - Peněžní operace 11 000,00
6320 - Pojištění majetku 100 000,00
6399 - Ostatní  finanční operace 1 000 000,00
Výdaje 26 922 889,00
Splátka jistiny (úvěr na bytové domy) - položka 8124 564 947,00
VÝDAJE CELKEM 27 487 836,00

Příjmy
Daňové příjmy 14 740 800
Dotace 494 600,00
Poplatky 1 702 590,00
3429 - Centrum Kultury sportu a zájmových činností 280 000,00
1031 -  Obecní les 1 121 500,00
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 750 000,00
3314 - Knihovna 3 000,00
3341 - Rozhlas 500,00
3429 - Tenisové hřiště Osová Bítýška 5 000,00
3519 - Zdravotní středisko 85 272,00
3612 - Bytové hospodářství 1 118 220,00
3613 - Nebytové hospodářství 26 240,00
3632 - Pohřebnictví 4 000,00
6310 - Obecné příjmy z finančních operací 5 000,00
Příjmy celkem 20 336 722,00
Financování
Změna stavu prostředků na bank. účtech 7 151 114,00
CELKEM  PŘÍJMY 27 487 836,00
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Podpora zdravého stravování na naší škole
Naše škola pokračuje v projektu Ovoce a zelenina do škol. V letošním roce jsou
do projektu zapojeni všichni žáci naší školy. Cílem projektu je zafixovat správné
návyky ve výživě žáků. Pravidelně každou středu dostávají žáci zdarma ke sva-
čině ovoce nebo zeleninu.

V rámci podpory tohoto projektu navštívil žáky 1. 3. ročníku maskot dodáva-
jící firmy – milý kamarád BOVÝSEK. Ten pro děti připravil krátkou soutěž v po-
znávání ovoce a obdaroval žáky pexesem s tématikou ovoce a zeleniny. Tuto pěk-
nou pozornost mohou žáci využít při vyučování prvouky, českého jazyka 
i angličtiny.

Ze základní školy
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SK Osová Bítýška
začal nám rok 2018 a přípravy na jarní sezonu jsou v plném proudu. Starší příprav-
ka trénuje každé pondělí a jsou přihlášeni na turnaj Bítešská liga, která se hraje 
v místní sportovní hale. Turnaj probíhal po 4 soboty a naši nejmenší hráči obsadili
4 místo. V tomto složení:

Starší žáci trénují každý čtvrtek a zúčastnili se turnaje ve Žďáře nad Sázavou, který
každý rok pořádá pro tuto kategorii OFS .

Zúčastnilo se 12 mužstev ve dvou skupinách. Podle umístnění ve skupině se
hrálo o konečné pořadí. Naši žáci se umístili na krásném 5 místě. Muži se připra-
vují společně, tým A a B dohromady. Schází se 3x týdně a jsou domluvené přátel-
ské zápasy na umělé trávě ve Velkém Meziříčí.  Pro všechny mužstva bude jaro tro-
chu těžké. Z důvodu rekonstrukce hřiště a demolici sokolovny, se budou všechny
zápasy hrát venku.  

Starší přípravka: Batelka René, Hradecký Filip
střed: Procházka Adam, Sláma Štěpán, Buršík Josef, Ventruba Tomáš
nahoře: Filouš Roman, Matyáš Mašek, Dolníček David, Kaláb Petr
trenéři: Chylíková Jitka, Hradecký Pavel
Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen Kaláb Petr.

Mužstvo starších žáků.
Horní řada zleva:  Petr Urbánek, Lukáš Michal, Lukáš Pecina, Daniel Fila, 

Daniel Petrucha
Dolní řada zleva: Jan Štěpánek, Matěj Řezníček, Daniel Bednařík
Brankář: Aleš Batelka

Trenéři: Petr Filouš, Antonín Navrátil, Aleš Svoboda

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 20.2.2018 8:54 Stránka 7


