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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 03. 03. 2021
Zastupitelstvo obce:
Ad4) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020. 
Ad5) volí paní Ing. Petru Jašovou a pana Pavla Maška do školské rady.  
Ad7) schvaluje k použití na stavbě I/37 Osová Bítýška – obchvat tyto výrobky: o-

celový osvětlovací sadový stožár bezpaticový třístupňový – typ LBH B od
výrobce AMAKO, spol. s r.o., Havlíčkova 1023, 538 03 Heřmanův Městec a
LED svítidla pro veřejné osvětlení VOLTANA a MY1 LED, výrobce Artechnic
- Schréder, a.s., Vinohradská 74, 130 00 Praha 3. 

Ad9) schvaluje ŘSD Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava poskytnutí po-
zemku  p. č. 4210 v k. ú. Osová Bítýška za účelem odvodnění pozemků p. č.
4114, 4118 a 4116 v k. ú. Osová Bítýška. Po vybudování obec převezme dílo
do své správy. 

Ad10) schvaluje žádost Agra Záblatí a.s. IČO: 60728353 o prodeji 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. 

Ad11a) souhlasí s Kupní smlouvou. Prodávajícím je Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513 a kupu-
jícím Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53, IČO: 00084409.
Předmětem Kupní smlouvy je Kanalizace – Osová Bítýška, inventární č.
MSZV 9041690, Stoka A5 – KT DN 300 – délky 342,68 m za kupní cenu
379.683,- Kč.

Ad11b) souhlasí s Darovací smlouvou. Dárcem je Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513 a obdaro-
vaným Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č. p. 3, 594 53, IČO: 00084409.
Předmětem Darovací smlouvy je Kanalizace, inventární č. MSZV 9017230,
Stoka A1 - BE DN 400 - délky 504,66 m a Stoka A1 - BE DN 500 - délky 93,68
m za zůstatkovou účetní cenu 5.586,- Kč a dále Přípojky kanalizační, inventár-
ní č. MSZV 9017240 za zůstatkovou účetní cenu 406,- Kč.

Ad13) rozhodlo nevyhovět žádosti o zřízení věcného břemene – služebnost na
čerpání vody ze studny na pozemku p. č. 2430/4 v k. ú. Osová Bítýška.

Ad14) schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 122/2 v k. ú. Osová Bítýška.
Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a bude předlo-
žen na příštím zasedání Zastupitelstva obce ke schválení. 

Ad15) schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 68/1 v k. ú. Osová Bítýška.
Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a bude předlo-
žen na příštím zasedání Zastupitelstva obce ke schválení. 

Ad16) schvaluje umístění Z-BOXU v Osové Bítýšce. 
Ad17) schvaluje zapracování studie nové zástavby rodinných domů v lokalitě

směrem ke Třídvorskému rybníku do nového Územního plánu Osová Bítýška
a schvaluje „zelenou variantu studie C“ nové zástavby rodinných domů v lo-
kalitě směrem ke Třídvorskému rybníku. 

Ad18b) rozhodlo o vydání souhlasu s umístěním chaty na pozemku p. č. 1241 
v k. ú. Níhov v ochranném pásmu lesa p. č. 1056 v k. ú. Níhov.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamži-
kem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.
5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný for-
mulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací ko-
misaři.

Vzhledem k současné epidemické si-
tuaci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes-
kou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných for-
mulářů, při kterých dojde k výraznému o-
mezení fyzických kontaktů mezi sčíta-
cími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bu-
de probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygie-
nických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). 
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisa-
ři pomáhat s vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. 

Vyplněné formuláře bude možné ode-
slat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty

(vybrané pobočky). Odeslání bude zdar-
ma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny

osoby, které mají k rozhodnému okamži-
ku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
osoby omezené ve svéprávnosti a po-
dobně provádí sečtení jejich zákonný zá-
stupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s
krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete

na vybraných pobočkách České pošty 
a všech krajských správách Českého sta-
tistického úřadu. Poskytují široké veřej-
nosti informace o sčítání a jsou také mís-
ty, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpi-
sy a používány jsou maximálně zabezpe-
čené informační systémy.

Velikonoce na DCŽM Mamre 
ve farnosti Osová Bítýška 2021
Velikonoce – největší křesťanské svátky jsou za dveřmi a díky současné situaci si
stále nejsme jistí, jak je budeme s farností prožívat. Využíváme náš YouTube ka-
nál MAMRE, kde pravidelně vysíláme nedělní a středeční mše svaté. Aktuální in-
formace budeme dávat na web farnosti. 
Předpokládáme tento program:
KVĚTNÁ NEDĚLE 09:30 Mše svatá online
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně online

19:30-20:30 otevřený kostel, možnost sv. přijímání
21:00 Modlitba v Getsemanské zahradě online

VELKÝ PÁTEK 08:00 Breviář online
09:00 – 16:00 otevřený kostel k soukromé modlitbě
17:00 Velkopáteční obřady online

BÍLÁ SOBOTA 08:00 Breviář online
09:00 – 16:00 otevřený kostel k soukromé modlitbě
20:00 Velikonoční vigilie online

Slavnost ZMRTVÝCH- 09:30 Mše svatá online
VSTÁNÍ PÁNĚ

Zimní radovánky v Osové 

Svoz bioodpadu v letošním roce
V letošním roce (od 7. 4. 2021) 
bude bioodpad vyvážen 
každou středu.
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 
ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021

Statistika pohybu obyvatel v roce 2020

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné napří-

klad při přípravě programů bydlení, roz-
voji infrastruktury nebo plánování lepší
dostupnosti služeb. Informace zjištěné
během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovi-
šť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na 
webuwww.scitani.cz
Sčítací komisař pro Osovou

Bítýšku: Irena Dufková, číslo průkazu:

900602740, sčítací obvod: 59502003,
kontaktní místo: Velká Bíteš Masarykovo
náměstí 81, 59501

Sčítací komisař pro Osovou: 
Jitka Kozová, číslo průkazu:

900602788, sčítací obvod: 59502004,
kontaktní místo: Velká Bíteš Masarykovo
náměstí 81, 59501

Nejbližší kontaktní místa 
České pošty, s. p. 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 81, 
595 01 Velká Bíteš, tel. 954 259 501
Velké Meziříčí, Poštovní 1422/1, 
594 01 V. Meziříčí, tel. 954259401

Letošní zima nám nadělila velkou sně-
hovou nadílku, kterou jsme s dětmi vy-
užily pro venkovní zábavné aktivity.
Několikrát jsme se vydaly na přilehlé
kopce, kde se děti svezly na bobech,
společně jsme stavěly sněhuláka, koulo-
valy se a pomáhaly lopatkami upravit
cestičky do školky. Ve středu 20. 1.
2021 jsme dětem připravily sportovní
dopoledne formou malé zimní olympi-
ády. Děti si vyzkoušely hrát hokej,
týmovou jízdu v bobech, psím spřežení
a poslední disciplínou byl biatlon.
Celou olympiádu jsme zakončily slav-
nostním ceremoniálem, při kterém děti
dostaly zasloužené medaile a sladkou
odměnu. Motem celé olympiády by
mohla být věta jednoho chlapečka ze
třídy Berušek, který po skončení olym-

piády celý radostný řekl: „Paní učitel-
ko, já jsem se tak bál, že to nevyhraju,
ale všechno jsem to zvládl“ ☺.
Abychom jenom nesportovaly, další ak-
ce, kterou jsme pro děti připravily, byla
zcela z jiného soudku. Jelikož není v té-
to době možno navštívit divadelní před-
stavení, čtrnáctidenní cyklus „Za po-
hádkou pohádka“, jsme v mateřské ško-
le zakončily malým divadýlkem. Paní
učitelky s asistentkou samy zrežírovaly
a zahrály dětem dvě „živé“ pohádky.
První byla O Červené Karkulce a druhá
Paleček a jeho kamarádi. Představení se
dětem velmi líbilo a ocenily je velkým
potleskem. Se zimou jsme se rozloučily
veselým karnevalem, který proběhl na
konci února.

Učitelky z mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy se bude konat bez přítomnosti dětí. 
Potřebné dokumenty: 
• můžete stáhnout na webových stránkách školy: 

https://www.zsob.cz/materska-skola/aktualne-z-ms
• požádat o jejich zaslání na adrese: daniela.dolakova@zsob.cz
• osobně si je vyzvednout v mateřské škole v době provozu od 6.30 do 16.00 

Přihláška má dvě varianty: 
• pro děti s povinnou předškolní docházkou bez potvrzení o očkování – označena P
• pro děti bez povinné docházky s potvrzením o očkování – označena M 

Škola bude přijímat žádosti od 3. 5. 2021 do 11. 5. 2021
Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 
1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: usvmf8c) 
2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu: 

daniela.dolakova@zsob.cz
3. Poštou na adresu školy: Mateřská škola Osová Bítýška 76, Osová Bítýška 594 53 
4. Osobně 11. května 2021 od 7.00 do 14.00

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte
možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Osová
Bítýška, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí bude možné v budově mateřské školy dne 11. 5. 2021 v době od 7.30 do
14 hodin, případně v předem domluveném termínu tel.: 566 536 838, 739 139 643,
566 536 922 
Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 

Každé přihlášené dítě obdrží registrační číslo – bude Vám sděleno při odevzdání do-
kumentů k zápisu nebo odesláno na e-mailovou adresu, ze které přijdou dokumenty. 
1. června 2021 bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn na we-
bových stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole. 
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správ-
ního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve
škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete
požádat o jeho vydání. 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zve-
řejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole …
a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za
oznámená. 
O případném nepřijetí budete informováni doporučeným dopisem odeslaným 
1. června 2021. 

Kapacita mateřské školy je 56 dětí. Do 1. ročníku ZŠ bude odcházet pravděpodobně
16 dětí. Počet přijímaných dětí pro školní rok 2021/2022 ovlivní také věk přijatých dě-
tí. O termínu a způsobu předání dokumentů potřebných k zahájení školní do-
cházky (evidenční list, informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, píse-
mná dohoda o docházce, přihláška ke stravování, informace pro nově přijaté děti) bu-
dete informováni nejpozději 1. června 2021 na webových stránkách školy, zprávou na
Váš e-mail nebo telefonicky. 
Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném
termínu může být rozhodnuto ředitelem školy v případě uvolnění kapacity v průběhu
školního roku dle kritérií ředitele školy pro školní rok 2021/2022. 

Měsíc Přistěhování Narození Odstěhování Úmrtí Celkem Stav
Leden 0 1 0 -1 0 897
Únor 2 2 0 0 4 901
Březen 7 2 0 0 9 910
Duben 0 0 -2 -1 -3 907
Květen 2 2 -4 -1 -1 906
Červen 0 1 -1 0 0 906
Červenec 1 0 -1 -1 -1 905
Srpen 7 0 0 -1 6 911
Září 2 1 -1 0 2 913
Říjen 1 0 0 -1 0 913
Listopad 0 2 -1 -1 0 913
Prosinec 1 2 0 -1 2 915
Celkem 23 13 -10 -8 18

KRITÉRIA BODY
Věk dítěte dítě narozené do 31. 8. 2016 6

povinné vzdělávání v MŠ před 
nástupem do 1. třídy ZŠ
dítě narozené do 31. 8. 2017 (čtyřleté) 5
dítě narozené do 31. 8. 2018 (tříleté) 4
dítě narozené do 31. 8. 2019 (dvouleté) 0

Trvalé bydliště k 30.4.2021 Osová Bítýška a Osová (trvalý pobyt 10
v obci, která školu zřizuje)
ostatní 0

Zima v mateřské škole

Informace pro přijímání dětí do 
mateřské školy pro školní rok 2021/2022

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – ZÁPIS 3. 5. – 11. 5. 2021
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší mají přednost).

Z-Box v Osové Bítýšce
Usnesením č. 1/2021 ze dne 03. 03. 2021 Zastupitelstvo obce Osová Bítýška schváli-
lo umístění Z-Boxu v Osové Bítýšce.

Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny a jeho výhodou je možnost vy-
zvednutí zásilky kterýkoliv den a kteroukoliv hodinu pomocí mobilní aplikace.
Zařízení obsahuje celkem 20 schránek různých rozměrů (45 x 8 cm, 45 x 17 cm, 45
x 36 cm, hloubka všech schránek je 61 cm).  

Cena doručení zásilky do Z-Boxu je stejná jako na výdejní místa Zásilkovny.
Ve dnech od 24. 02. 2021 do 01. 03. 2021 probíhalo pomocí webových a face-

bookových stránek obce dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit zájem 
občanů o umístění Z-Boxu v obci Osová Bítýška.

Výsledky dotazníků jsou celkem jednoznačné: 250 respondentů z celkových
254 by uvítalo umístění Z-Boxu v Osové Bítýšce. Všem účastníkům ankety dě-
kujeme za spolupráci. 

V těchto chvílích probíhají jednání se společností Zásilkovna s.r.o.  o vhodném 
umístění Z-Boxu v naší obci a ladí se smluvní podmínky. 
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