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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška  konaného dne 18.09. 2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje
1) přijetí daru od Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, a to nabytí těchto pozemků v k.ú
Osová Bítýška: pozemek par. č. 2430/33, ostatní plocha o výměře 27 m2, pozemek
par. č. 2430/34, ostatní plocha o výměře 44 m2, část pozemku  KN par. č. 2430/11 díl
„n“, ostatní plocha o výměře 47 m2, část pozemku  KN par. č. 2430/11 díl „c+q“, 
ostatní plocha o výměře 13 m2, část pozemku  KN par. č. 2430/11 díl „f“, ostatní plo-
cha o výměře 18 m2, část pozemku  KN par. č. 2430/11 díl „j+ch“, ostatní plocha 
o výměře 191 m2, oddělené z pozemku KN par. č. 2430/11 ostatní plocha, silnice, ge-
ometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746. 
Dále schvaluje darovací smlouvu na výše uvedené pozemky, kde dárcem je Kraj
Vysočina, IČ: 708 907 49, obdarovaným je obec Osová Bítýška, IČ: 000 84 409 
2) darování tohoto  pozemku v k.ú. Osová Bítýška Kraji Vysočina IČ: 708 907 49:
části  pozemku  KN par. č. 143/2 díl „m“ ostatní plocha o výměře 1 m2,  oddělený 
z pozemku KN par. č. 143/2 ostatní plocha, jiná plocha, geometrickým plánem číslo
873-381/2018, PGP-8/2019-746 a sloučený do pozemku par. č. 2430/11. 
Dále schvaluje darovací smlouvu na výše uvedený pozemek, kde dárcem je obec
Osová Bítýška, IČ: 000 84 409, obdarovaným je Kraj Vysočina, IČ: 708 907 49
Zamítá  nabídku obce Březí na odkup parcel č. 53 a 54 v k.ú. Osová z toho důvodu,
že dle „Přílohy k hospodářské smlouvě o bezúplatném převodu práva hospodaření
národního majetku“ ze dne 13.09.1990 přejímající organizace tj. Místní národní
výbor  Březí „Nepřevede tyto nemovitosti na jiný právní subjekt (organizaci, práv. 
osobu či občana), pokud by nejprve – přednostně – nenabídla předmětné nemovitosti
k bezúplatnému zpětnému převodu práva hospodaření předávající organizaci, to jest
Místnímu národnímu výboru v Osové Bítýšce.“ Zastupitelstvo obce Osová Bítýška
očekává v této záležitosti další jednání ze strany obce Březí. 
Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1572/2019-BZRM, a to k pozemku
par. č. 140/1 v obci Osová Bítýška a k.ú. Osová, z vlastnictví ČR s příslušností hos-
podařit pro ÚZSVM do vlastnictví obce Osová Bítýška včetně omezujících pod-
mínek v čl. IV. smlouvy. 
Schvaluje uzavření „Nájemní smlouvy na pozemky v souvislosti se stavbou I/37
Osová Bítýška, obchvat“. Pronajímatelem pozemků je Obec Osová Bítýška,
IČ:00084409, nájemcem je ŘSD ČR, s.p.o., se sídlem na Pankráci 56, Praha 4, PSČ:
145 05, IČ: 65993390, zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, Jihlava, PSČ: 586 01.
Schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-
014330046393/001“. Předmětem stavby „O.Bítýška,rozš.NNk,pč.4366  je umístění
distribuční soustavy – zemního kabelu NN na pozemcích p.č. 68/1, 68/2, 68/14,
2420/1 v k.ú. Osová Bítýška. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na uvedených pozemcích.
Dále má Oprávněná právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její ob-
novy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
Schvaluje prodej:
● pozemku p. č. KN 3844 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 75 m2, druh pozemku 
ostatní plocha za cenu 200 Kč/m2 ● pozemku p.č. KN st. 3913 v k.ú. Osová Bítýška
o výměře 36 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 200 Kč/m2 .
Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. 
Zamítá prodej:
● pozemku p.č. KN st. 4138 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 831 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří. Důvodem zamítnutí bylo nedodržení podmínek uvede-
ných v Usnesení č. 3/2019 Zastupitelstva obce Osová Bítýška ze dne 5.6.2019 
Schvaluje záměr pronájmu:
● pozemku p.č. KN 1958/11 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 5411 m2, ostatní plocha
● pozemku p.č. KN st. 299 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 108 m2, zastavěná plocha
a nádvoří. Podmínky pronájmu budou stanoveny na dalším jednání zastupitelstva ob-
ce Osová Bítýška
Požaduje, aby Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. doložili účetní výši dluhu ob-
ce Osová Bítýška podloženou právní analýzou dle daňového řádu. Dále zastupitel-
stvo obce nesouhlasí s vyjádřením Technických služeb, že se obec bezdůvodně obo-
hatila, pokud přijala poplatek za uložení odpadu. Výši poplatku vždy stanovili
Technické služby Velká Bíteš a na základě jimi zaslaného „Oznámení“ převedli ob-
ci Osová Bítýška na její účet zmíněný poplatek. 
Schvaluje záměr prodeje 1/2 pozemku p.č. 3155 v k.ú. Osová Bítýška ve vlastnictví
obce, jehož celková výměra je 996 m2. Druh pozemku – vodní plocha, způsob vyu-
žití rybník. 

9. ročník turnaje O pohár 
starostky Osové Bítýšky

Dne 26. 09. 2019 proběhlo v Osové Bítýšce oficiální předání stavby „I/37 Osová
Bítýška - obchvat“. Nově navrhovaná trasa přesune podstatnou část provozu na
stávajících komunikacích mimo centrum obce Osová Bítýška, což znamená
výrazné zlepšení životního prostředí z hlediska hluku a exhalací v obci. Hlavní tra-
sa stavby má délku 2834 m, plocha vozovek je 20 263 m2 a v rámci obchvatu bude
vystavěno 41 stavebních objektů, 1 mostní objekt a 2 protihlukové stěny v celkové
délce 470 m. 

Cena stavby dle smlouvy je 214 384 114 Kč bez DPH a vítězným uchazečem,
se kterým byla začátkem srpna podepsaná smlouva, se stala firma IMOS Brno a.s.
Předpokládané zprovoznění obchvatu se očekává v září 2021. Po celou dobu bude
stavba osazena dopravním značením, které je nutno respektovat. 

Více informací najdete na: 
https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/277/infoletak_s37-osova-bityska.pdf

Handicap Sport Club
Velké Meziříčí společně s
ISK Vysočina uspořádal
již desátý turnaj v integro-
vané boccii družstev, 
O pohár starosty Osové
Bítýšky, který proběhl ve
sportovní hale Centrum
kultury, sportu a zájmo-
vých činností v Osové
Bítýšce.

Na turnaj se přihlásilo
12 družstev, což byl maxi-
mální počet, družstva při-
jela ze všech koutů ČR.  Obec Osová
Bítýška věnovala do turnaje pro ty nej-
lepší poháry a pro všechny zúčastněné
krásné hrníčky jako upomínku na tento
turnaj.

Slavnostního zahájení se zhostil
místostarosta Oldřich Machát a zastu-
pitel obce a ředitel školy Mgr. Milan
Malý, kteří na konci turnaje předali ce-
ny nejlepším boccistům.

Každé družstvo odehrálo dva zápasy
ve skupině a další dva o celkové umíst-
nění. Po úspěšné základní části se do
zápasu o třetí místo probojovala družst-
va Tři vlčci z Brna a Team
Bandžuchovci od Pardubic. Třetí místo
si po hodinovém boji odvezli Tři vlčci.
Do finálového boje se pustilo domácí
družstvo Bouráci, chlapy Malcovi 
z Laviček, a Tři želvy, rodina Smolíko-
va ze Žďáru nad Sázavou. Finále 
vyhrálo těsným rozdílem družstvo Tři
želvy.

Každé družstvo si díky sponzorům 
z turnaje odvezlo mimo již zmiňované
hrnečky, ceny ve formě sladkostí 
a upomínkové předměty.  

Sportovní klub děkuje zastupitelstvu
obce Osová Bítýška a paní starostce
Mgr. Lence Štěpánkové, městu Velké
Meziříčí, Kraji Vysočina, MŠMT,
Wiegel CZ žárové zinkování, obci
Vídeň, Kovoobrábění Dalibor Pařil
Kadolec, Autoservis Jaromír Ambrož
Vídeň, Vlastimil Dvořák Vídeň - Hasicí
technika a rodině Prudkových z Vídně.
Poděkování patří i kolektivu kuchařek
školní jídelny, paní Mejzlíkové správ-
cové sportovní haly a paní Evě Studené
a Marii Zachovalové, které zajišťovaly
občerstvení během celého dne.

Mediálním partnerem sportovního
klubu jsou Noviny Vm.cz a Velkome-
ziříčsko.   

Jiří Charvát, předseda Handicap
Sport Club Velké Meziříčí,z.s.

Obchvat Osové Bítýšky 
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do okresního kola porazili ZŠ Školní
Velké meziříčí 2:0. O po-
stupu do okresního finále
se rozhodne na základě vý-
sledků v ostatních oblast-
ních kolech okresu.
Horní řada zleva: 
J. Dvořáček, M. Holly, 
L. Batelka, D. Petrucha
Filip Klíma,
Dolní řada zleva:  
A. Fendrych, J. Štěpánek,
P. Urbánek,  L. Sláma, 
M. Řezníček

Ze základní školy

15OSOVÁ BÍTÝŠKA  |

Ze zastupitelstva obceCo je nového v centru pro 
maminky a děti v Osové Bítýšce? Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2019 a 6/2019

Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Domácímu hospici
Vysočina, o.p.s.“, Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě na čin-
nost Domácího hospice Vysočina na rok 2019. 
Schvaluje výši pronájmu „Fotbalového a tenisového areálu“ pro kontrolní dny v
rámci stavby „I/37 Osová Bítýška – obchvat“ ve výši 500 Kč včetně DPH za půlden
+ služby související s pronájmem areálu (elektřina, vodné a stočné, plyn, úklid) pro
zhotovitele stavby – firmu IMOS Brno a.s.
Schvaluje  „Smlouvu o dílo“ na publikaci „Historie a vývoj osídlení obce Osová
Bítýška a místní části Osová“. Zhotovitelem publikace je pan Sadílek, Průzkumy pa-
mátek. Cena „Předmětu smlouvy o dílo“ činí do 60 000 Kč. 
Souhlasí se zrušením „Předkupního práva pro SK Osová Bítýška a Věcného  bře-
mene spoluužívání a dále právo nepřetržitého odběru studené a teplé vody, plynu a
elektřiny“ na parcelu st. 176 v k.ú. Osová Bítýška. 
Schvaluje: ● Nájemní smlouvu na pronájem „Fotbalového a tenisového areálu“ pro
občany ● Nájemní smlouvu krátkodobou na pronájem „Fotbalového a tenisového a-
reálu“ pro SK, z.s. a místní organizace ● Záměr pronájmu „Fotbalového a tenisové-
ho areálu“ k dlouhodobému pronájmu ● „Provozní řád fotbalového a tenisového a-
reálu (budova a přilehlé plochy) Osová Bítýška“ 
Schvaluje materiál na obrubu kašny, a to pevné exotické dřevo vhodné k bazénům. 
18a) Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.:E618-S-
2773/2019/Jim na pozemky p.č. 382/1 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, 1469/1 v k.ú.
Březské a p.č. 1625, 1107, 1109/1 v k.ú. Níhov na stavbu „GMS-R Kolín –
Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno“  - uložení diagnostického optického kabelu. 
18b) Rozhodlo: ● o pořízení Územního plánu Osová Bítýška z vlastního podnětu v
souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ● o ustanovení určeného zastupitele v sou-
ladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, kterým je Mgr. Lenka
Štěpánková, starostka obce. 
18c) Schvaluje zadání vypracování Projektu revitalizace rybníka. 
18d) Schvaluje prodej služebního auta ŠKODA OCTAVIA , za jakoukoliv nejvyšší
nabídnutou cenu.

V novém školním roce se k nám přida-
ly nové maminky a dětičky - jak přímo
z Osové Bítýšky, tak i z vesnic z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí. Velice nás ten-
to zájem o společné trávení času těší.

Po ukázkové hodině začalo od října
Cvičení s Honzou, které je určeno pro
rodinky s malými dětmi. Cvičí se ka-
ždý čtvrtek odpoledne ve Sportovní ha-
le. Cvičení probíhá od října do konce li-
stopadu 2019 a bude pokračovat od
ledna do konce února 2020.

Kromě pravidelných pondělních
volných herniček (které až na jeden den
probíhaly i po celé léto) jsme se dohod-

ly a přidaly navíc i středeční dopoledne.
První setkání proběhlo ve středu 9. říj-
na a bylo zaměřeno na nošení dětí.
Tento nápad souvisel s připomenutím
právě uplynulého Mezinárodního týd-
ne nošení. Na setkání jsme měly k dis-
pozici různé druhy nosítek, šátků a no-
sícího oblečení. Vše jsme si mohly pro-
hlédnout a vyzkoušet. Mám velikou ra-
dost, že toto setkání přilákalo i mamin-
ky s dětmi, které v centru ještě nikdy
nebyly. Protože do jedné dvouhodinov-
ky by se tato tématika jen velice těžko
vlezla a byla by to i velká škoda, roz-
hodly jsme se, že každá druhá středa

bude zaměřená na
nošení dětí. Další ta-
kové setkání nás če-
ká 23.10. a poté pra-
videlně každou dru-
hou středu. Srdečně
zveme všechny ma-
minky, které nosily,
nosí, budou nosit 
a nebo to teprve zva-
žují ...

Za Komunitní
centrum 

Denisa Šustrová

Možná v některých z nás vyvolávají
handicapovaní lidé jistou dávku souci-
tu, a tak není od věci si čas od času při-
pomenout, že i člověk s postižením
může dokázat neuvěřitelné věci a my
zdraví se můžeme i něco přiučit. Proto
jsme se zmínili 23. září nejen o prvním
podzimním dni, ale i o Mezinárodním
dni neslyšících. A tak jsme se na chvíli
ocitli ve světě ticha. Vyzkoušeli jsme,

jak se cítí neslyšící člověk při sledování
televizních pořadů, podívali jsme se,
jak se učí nedoslýchavé děti mluvit a
hlavně jsme se naučili několik znaků ve
znakové řeči. Děti z 1. – 5. ročníku se
alespoň částečně seznámili s tím, jaké
komunikační bariéry mohou mít jejich
vrstevníci a jakým způsobem se s touto
nevýhodou vyrovnávají.

Dne 4. 10. 2019 se zúčastnilo družstvo
starších žáků ZŠ Osová Bítýška ve slo-
žení Libor Batelka, Adam Fendrych,
Filip Klíma, Daniel Petrucha, Jan Ště-
pánek, Petr Urbánek, Jiří Dvořáček,
Martin Holly, Matěj Řezníček a Lukáš
Sláma oblastního kola v minikopané
základních škol. V základní (čtyř-
členné) skupině obsadili druhé místo,
když porazili výběr Gymnázia Velké
Meziříčí a ZŠ Měřín a prohráli se ZŠ
Velká Bíteš. V boji o finále podlehli ZŠ
Oslavická Velké Meziříčí na penalty.
Utkání o 3. a možná i postupové místo

Srdečně zveme všechny  skalní i nové příznivce na tradiční

"Adventní průvod světýlek",
který se bude konat v  sobotu 30. 11. 2019 

od 16.45 v Osové Bítýšce. 

Program:
- 17.00 OHŇOVÁ SHOW pod ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
- Průvod světýlek
- Rozsvícení stromu u obecního úřadu 

doprovázené přáním a adventními písněmi
- Tradiční teplé občerstvení u ZŠ
- 18.00 OHŇOSTROJ u ZŠ 
- „MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK“

s možností zakoupení drobných dárků a dekorací 
po ohňostroji v prostorách školy

Mezinárodní den neslyšících

Úspěch žáků ZŠ Osová
Bítýška v minikopané
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