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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška, konaného dne 16. 09. 2020 
●● Ad3) Seznámení se studií dalšího rozvoje Fotbalového a tenisového areálu
Na jednání zastupitelstva byla představena „Studie dalšího rozvoje Fotbalového a
tenisového areálu. Byly promítnuty 2 návrhy řešení venkovního areálu – varianta A
a varianta B. Při diskusi se zastupitelé přikláněli k variantě A, která má umístěnou
„novou budovu“ v bezprostřední blízkosti ke stávajícímu areálu. Na tomto zasedání
nebyla schválena žádná varianta „Studie“, zastupitelé se k projednání tohoto bodu
vrátí na příštím zasedání.
Zastupitelstvo obce: 
●● Ad4) schvaluje nákup pozemku p.č. 1749/5 v k. ú. Osová Bítýška o výměře 67
m2 za cenu 250/m2 včetně DPH. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí o-
bec Osová Bítýška. ●● Ad5) schvaluje smlouvu o dílo „Modernizace obecního
rozhlasu obec Osová Bítýška“. Smlouvu o dílo uzavírá obec Osová Bítýška s fir-
mou MOPOS Communications, a.s. ●● Ad6) schvaluje pořízení „Pasportu ve-
řejného osvětlení“ od společnosti HHALUMIA lighting s.r.o. ●● Ad7) schvaluje
rozpočtové úpravy č. 2,3 a 4. ●● Ad8) schvaluje pronájem části obecního pozem-
ku p.č. 3157 v k.ú. Osová Bítýška o výměře 26 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok ●● Ad9)
schvaluje prodej podílu ve výši id 52/519 pozemků: p.č. 1608/4 o celkové výměře
551 m2 (druh pozemku - ostatní plocha), p.č. 1608/5 o celkové výměře 139 m2 (druh
pozemku - ostatní plocha) za kupní cenu 6.913,- Kč. Kupující je ŘSD ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupena Ing. Marií Tesařovou, ředitel-
kou ŘSD, Správa Jihlava, se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce podepsáním kupní smlouvy č. 12MP-003253.●● Ad10)
schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-
014330060215/001“. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabe-
lového vedení NN, kabelové skříně NN na pozemek odpovídající skutečnosti (plat-
nosti obnoveného katastrálního operátu), a to na parcelu č. 2430/36 v k.ú. Osová
Bítýška ●● Ad11) schvaluje záměr služebnosti k pozemku p.č. 3807 v k.ú. Osová
Bítýška. Záměr služebnosti bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu. ●●
Ad12) jednalo o žádosti prodeje pozemku p.č. 4137 v k.ú. Osová Bítýška o vým-
ěře 3789 m2, ostatní plocha a pozemku p.č. 1958/27 v k.ú. Osová Bítýška o výměře
2440 m2 , ostatní plocha. Po diskusi o tomto bodu bylo konstatováno, že výše uve-
dená žádost bude dána na program jednání dalšího zastupitelstva po upřesnění a do-
plnění informací. ●● Ad13) zamítá prodej části parcely č. 99 v k.ú. Osová, a to před
domem Osová  č.p. 17.  ●● Ad14) konstatuje, že žádost o koupi pozemku p.č.
2420/1 v k.ú. Osová Bítýška je z důvodu přiřazení k parcele č. 107/1, (jejíž součás-
tí se předmětný pozemek stal v rámci platnosti obnoveného katastrálního operátu),
v této chvíli bezpředmětná. ●● Ad15) schvaluje užívání části parcely č. 68/1 v
návaznosti na pozemek p.č. 2523/9 v k.ú. Osová Bítýška, který je v majetku obce
Záblatí, a části parcely č. 4357 v k.ú. Osová Bítýška jako příjezdové cesty k po-
zemku žadatelů po dobu výstavby za těchto podmínek: - Uvedené parcely mohou z
důvodu nízkého krytí kanalizace využívat za účelem zpřístupnění pozemku pouze
vozidla do 3,5 t | - Po ukončení prací budou části užívaných parcel č. 4357 a 68/1 v
k.ú. Osová Bítýška uvedeny do původního stavu ●● Ad16) schvaluje záměr pro-
deje pozemku p.č. 68/15 v k.ú. Osová Bítýška. Záměr prodeje výše uvedeného po-
zemku bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a bude předložen na příštím
zasedání Zastupitelstva obce ke schválení. Ohledně parcely č. 68/1 v k.ú. Osová
Bítýška zastupitelstvo obce požaduje upřesnění – zákres části pozemku, který chtě-
jí žadatelé odkoupit, případně pronajmout. ●● Ad17) schvaluje ve smyslu § 102
odst. 3 zák. č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Řád veřejného
pohřebiště obce Osová Bítýška. Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se zrušuje v
celém rozsahu Řád veřejného pohřebiště schválený 2. 3. 2011 pod číslem usnesení
1/2011 ●● Ad18) schvaluje variantu 4 trasy připojení stávající trati č. 250 na vyso-
korychlostní trať za těchto podmínek: - vybudování parkoviště a vhodné příjezdové
cesty k němu, - bezpečné napojení příjezdové cesty na silnici I/37 - vybudování bez-
pečného přístupu na obě strany kolejí, - vybudování nádraží s odpovídajícím záze-
mím pro cestující ●● Ad19) Seznámení s postupem převodu kanalizace |
Předsedající informovala zastupitele, že byl schválen převod kanalizace v části ob-
ce Habeš a Pod hřištěm od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. V těchto lokali-
tách byl proveden odečet vodoměrů. Jednotlivým obyvatelům bylo zasláno vyúčto-
vání, po zaplacení všech pohledávek, po uzavření nových smluv, a to pouze na
vodné, dojde k předání kanalizace obci a převodu majetku. ●● Ad20a) Spořilov –
komunikace | Předsedající seznámila zastupitele s návrhem komunikace v části ob-
ce Spořilov, kde je plánováno vybudování nové kanalizace. Zastupitelé se shodli na
tom, že upřednostňují variantu č. 1, ve které je plánována obousměrná komunikace.
Byl vznesen požadavek, aby starostka oslovila Svaz vodovodů a kanalizací, zda v
této části nechtějí vybudovat nový vodovod. ●● Ad20b) Projednání Studie na
pumptrackovou dráhu | Předsedající seznámila zastupitele se „Studií na pumptra-
chovou dráhu“, která bude umístěna v části obce Pod hřištěm. Po diskusi byla stu-
die schválena a bude zažádáno o vypracování projektu.

Oprava mostku v Osové
Na začátku září byla osazením zábradlí dokončena v obci Osová oprava most-
ku, který byl v naprosto havarijním stavu, jenž bránil dalšímu užívání. K cel-
kové opravě patřila také nutné zpevnění břehu a úprava okolí potoka.  

Jak pokračují opravy místních komunikací?
V průběhu měsíce září byla dokončena oprava místní komunikace směrem k
„Žabímu kuku“. Technologie opravy, tedy vyspravení děr, srovnání nerovné-
ho povrchu a finální zpevňující nástřik, byla zvolena z důvodu plánovaných
stavebních úprav v nejbližším okolí, které by do povrchu komunikace prav-
děpodobně mohly negativně zasáhnout a opět jej narušit. Opravy dalších ko-
munikací jsou naplánovány pro další rok. 

Kašna v novém
Těsně před letošní „netradi-
ční“ poutí v naší obci dostala
„nový kabátek“ také naše ka-
šna. Součástí opravy bylo od-
stranění starého mozaikové-
ho obkladu a obruby včetně
podkladového materiálu, ná-
sledná oprava a vyrovnání
podkladu, utěsnění všech trh-
lin před nástřikem kompozi-
tu, odstranění vodního kame-
ne z podstavce i žáby a závě-
rečné osazení dřevěnou obru-
bou z exotického dřeva. To
vše si sice nutně vyžádalo
svůj čas, ale čekání se vypla-
tilo a kašna je opět ozdobou
parku a cílem procházek ro-
din s dětmi. 

Horská vpusť pod sokolovnou
Vydatné nárazové deště posledních let ukázaly potřebu vyřešit množství vody te-
koucí ulicí pod sokolovnou, které ohrožovalo okolní domy. Zásadním problémem
v této lokalitě byla absence kanálů. Projekt, respektive tedy i výstavbu nové horské
vpusti sice zkomplikovalo to, že v době příprav byla kanalizace ještě v majetku
VAS, nicméně se vše podařilo a horská vpusť byla minulý týden vybudována.
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První mokřad už je vybudován 
Přestože to tomu letos v létě tolik nenasvědčovalo, je důležitým a také opakovaně
připomínaným ekologickým tématem zadržování vody v krajině, potažmo v lesích. 

Naše obec se proto rozhodla postupně vybudovat na svých lesních pozemcích
několik drobných mokřadů, které by plnily funkci zádržných nádrží vody. Přestože
jsou při budování mokřadů a tůní poměrně významnou předností malé pořizovací a
provozní náklady (proti malým vodním nádržím), je vždy nezbytně nutné najít ně-
koho, kdo bude ochoten celou akci zorganizovat. 

Vytipování vhodných míst si vzal na starost pan Jiří Nohel, který také dohlížel, a
i nadále dohlížet bude na správné provedení. K samotnému vybudování se rozhod-
ly přispět jednotlivé organizace v obci-tedy hasiči, sportovci a také myslivci. 

V tuto chvíli je zatím díky hasičům vybudovaný první ze tří plánovaných mo-
křadů a s dalšími se bude pokračovat nejpozději v příštím roce. Celá akce by ve
svém závěru měla nejen napomoci zadržovat vodu a zvlhčovat vzduch v našich le-
sích, ale měla by se také stát jedním z dalších cílů procházek občanů Bítýšky a nej-
bližšího okolí. Doufám, že se nám to opravdu podaří. 

Proto patří díky všem, kteří se do toho s námi pustili. 

Výsledky voleb do Senátu 
Parlamentu ČR konané 
dne 09. - 10. 10. 2020 - Osová Bítýška

Volební strany    Počet hlasů
Klement Josef, Ing. KDU-ČSL 44
Šmarda Michal ČSSD 25
Počet voličů celkem: 698
Počet vydaných úředních obálek: 69
Počet platných hlasů: 69

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
konané dne 2.10. – 3.10.2020 Osová Bítýška

Sportovně-dětský den
V sobotu 3. října 2020 SK Osová Bítýška uspořádal na
místním fotbalovém hřišti sportovně-dětský den.
Tohoto dne se zúčastnilo nejméně 80 dětí všech věko-
vých kategorií.  

Děti soutěžily v devíti sportovních a vědomostních
disciplínách. Za splněnou disciplínu sbíraly razítka do
kartičky a obdržely po splnění všech disciplín malý
dárek. 

Největším lákadlem pro děti byl skákací hrad, zapů-
jčený z Velké Bíteše. Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat všem, co se na uspořádání této akce podíleli.
Hlavně našim dorostencům, kteří zabezpečovali sout-
ěžní disciplíny.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů Osová Bítýška konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
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