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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 5/2020/10/14, 

konaného dne 14. 10. 2020 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:01 hod. Konstatoval, že konání 

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že přítomno je 11 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Prokop Šenkýř, Václav Špinar, Aleš Wasserbauer, Josef Ptáček 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Lenka Neuvirtová, Josef Pátek 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/5/2020/ZO bylo schváleno. 

Schválení programu jednání 

 

Program jednání zastupitelstva: 

Předsedající navrhuje doplnění programu jednání v bodě 10., týkajícího se směny pozemků 

se ZD Velká Losenice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání s navrženým 

doplněním bodu č. 10, týkajícího se směny pozemků se ZD Velká Losenice. 

 

1. Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření č. 10/2020, č. 11/2020 

5. Jmenování inventarizační komise 

6. Převzetí silnice III/35018 

7. Prodej části pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice 

č. j. OUVL/0764/2020 
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8. Prodej dvou částí pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice 

č. j. OUVL/0769/2020 

9. Prodej části pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice  

č. j. OUVL/0807/2020 

10. Prodej pozemku p. č. 4410 v obci a k. ú. Velká Losenice  

11. Žádosti 

12. Různé 

13. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 26. 8. 2020 přednesl místostarosta 

obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

Místostarosta seznámil zastupitele s informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 

15. 9., 29. 9. a 6. 10. 2020. Byl přednesen program proběhlých jednání rady, usnesení jsou 

pro nahlédnutí k dispozici. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informace z jednání rady obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/5/2020/ZO bylo schváleno. 
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4. Rozpočtové opatření č. 10/2020, č. 11/2020 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí: 

- schválení Rozpočtového opatření č. 10/2020 radou obce dne 15. 9. 2020, usnesení 

č. 2/12/2020/RO 

- schválení Rozpočtového opatření č. 11/2020 radou obce dne 6. 10. 2020, usnesení 

č. 3/14/2020/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Jmenování inventarizační komise 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje inventarizační komisi ve složení: 

všichni stálí zaměstnanci obce a členové zastupitelstva obce bez starosty a člen 

finančního výboru Radek Pátek. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:      11  Proti:       0    Zdržel se: 0 

Usnesení 6/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje předsedou inventarizační komise předsedu 

kontrolního výboru. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:    10    Proti:       0    Zdržel se: 1 

Usnesení 7/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Převzetí silnice III/35018 
Příloha č. 4 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice diskutovalo převzetí silnice na minulém jednání 

zastupitelstva. 

Starosta zastupitele informoval o možnosti provádění zimní údržby prostřednictvím 

společnosti autodoprava Křesťan ze Sázavy, který smluvně provádí pro KSÚS Kraje 

Vysočina. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje starostu k jednání ve věci převzetí krajské 

silnice. Navrhuje silnici III/35018 ponechat v majetku a správě KSUS kraje Vysočina 

a převzít silnici III/35012 úsek z Velké Losenice na hranici katastru Pořežína a Ronova 

nad Sázavou za podmínky provedení opravy silnice III/35018. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  1 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

7. Prodej části pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice, 

č. j. OUVL/0764/2020 

Příloha č. 5 

 

 

Majetková komise na základě šetření na místě samém doporučuje k prodeji za podmínky 

umožnění přístupu na navazující obecní pozemek a seznámení účastníka se stavem skály 

navazující k pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě místního šetření majetkové komise 

schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice o výměře cca 

150 m
2
 za podmínky zachování části pozemku pro průjezd na navazující obecní 

pozemek v majetku obce.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

8. Prodej dvou částí pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice, 

č. j. OUVL/0769/2020 
Příloha č. 6 

 

Majetková komise na základě šetření na místě samém doporučuje k prodeji část 1 a část 2 

k bezplatnému užívání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice, na základě místního šetření majetkové komise, 

schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice v příloze 

žádosti označené jako část 1 o výměře cca 250 m
2
. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice, na základě místního šetření majetkové komise, 

schvaluje záměr bezplatné výpůjčky části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice  

v příloze žádosti označené jako část 2 o výměře cca 150 m
2
. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Prodej části pozemku p. č. 4081 v obci a k. ú. Velká Losenice, 

č. j. OUVL/0807/2020 
Příloha č. 7 

 

Majetková komise na základě šetření na místě samém doporučuje prodej části pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice, na základě místního šetření majetkové komise, 

schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice o výměře cca 

170 m
2
. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Prodej pozemku p. č. 4410 v obci a k. ú. Velká Losenice  
Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4410 

o výměře 202 m
2
 trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice Zemědělskému družstvu 

Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/5/2020/ZO bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje koupi  

- části pozemku p. č. 14, ostatní plocha o výměře cca 43 m
2
,  

- části pozemku p. č. 122, ostatní plocha o výměře cca 13 m
2
  

oba v k. ú. Velká Losenice a ve vlastnictví ZD Velká Losenice. 

Koupě se uskuteční po výmazu zástavního práva současného majitele ZD Velká 

Losenice. Přesná výměra pozemku bude stanovena geometrickým plánem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 14/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Žádosti 

11.1 Žádost (č. j. OUVL/1030/2020) o koupi/pronájem/výpůjčku části pozemku p. č. 91, 

ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká Losenice, ve vlastnictví Obce Velká Losenice. 

Příloha č. 9 

 

 

Majetková komise na základě šetření na místě samém doporučuje prodej části pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti (č. j. OUVL/1030/2020) schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. č. 91. o výměře cca 11,5 m
2
. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.2 Žádost (č. j. OUVL/1059/2020) o pronájem/koupi části pozemku p. č. 30, ostatní 

plocha, v obci a k. ú. Velká Losenice, ve vlastnictví Obce Velká Losenice. 

Příloha č. 10 

 

Majetková komise na základě šetření na místě samém nedoporučuje prodej části pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá prodej i pronájem části pozemku p. č. 30 na 

základě žádosti (č. j. OUVL/1059/2020). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/5/2020/ZO bylo schváleno. 
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11.3 Žádost o změnu územního plánu 

Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere žádost o změnu územního plánu na vědomí a 

pověřuje starostu obce k získání informací o změně územního plánu a dokumentace 

projektu od ZD Velká Losenice a dotčených orgánů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 17/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Různé 

12.1. Smlouva o zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 

Příloha č. 12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informaci z kraje Vysočina týkající 

se zrušení požadavku kraje o spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny ze strany 

obcí. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 18/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

12.2 Jednání se zástupci společnosti Sur Lie 

 

Zástupci společnosti Sur Lie informovali o dalších záměrech využití pozemku p. č. 1174 

v k. ú Velký Losenice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informace od společnosti SUR LIE. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 19/5/2020/ZO bylo schváleno. 
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12.3 Nabídka na vypracování aktualizace provozních řádů vodovodu a splaškové kanalizace 

Velká Losenice a dokumentace Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v 

nabídnuté výši 13.200 Kč bez DPH plus hodinová sazba osobních konzultací a jednání na 

úřadech 580 Kč bez DPH + 10 Kč/km dopravné. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje nabídku na vypracování aktualizace 

provozních řádů vodovodu a splaškové kanalizace Velká Losenice a dokumentace Plánu 

financování obnovy vodovodu a kanalizace v nabídnuté výši 13.200 Kč bez DPH plus 

hodinová sazba osobních konzultací a jednání na úřadech 580 Kč bez DPH + 10 Kč/km 

dopravné. Zastupitelstvo zároveň schvaluje udělení plné moci zhotoviteli dokumentace 

pro zastupování obce při jednáních s dotčenými orgány za účelem kompletace 

dokumentů a pověřuje starostu k objednávce služby a podpisu plné moci. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 20/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

12.4´ Informace ZŠ a MŠ Velká Losenice - Covid&Corona 2020 

Příloha č. 13 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí informace opatření v ZŠ a MŠ Velká 

Losenice týkajících se hygienické situace k 9. 10. 2020 a pověřuje členy školské rady 

k řešení bodu lepší informovanosti rodičů a žáků o možnostech využívání software na 

webu a během distanční výuky. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/5/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Starosta informoval o úpravě termínu dalšího zasedání zastupitelstva 11. 11. v 19.00. 

 

Dále informoval o plánu zastřešit venkovní učebnu u ZŠ. 

 

Informoval také o možnostech získání dotací na vodovod a kanalizaci - dotace lze získat jen 

na výstavbu nových kanalizací, ne však na opravy nebo zasíťování nových parcel. 

 

Na závěr informoval o nabídce ručně malovaných map v ceně 25 000 Kč. 
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13. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:02 hod. 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 
 

Ověřili:  Lenka Neuvirtová v. r. 

   Josef Pátek v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                    starosta obce 

 


