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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 3/2020/06/24, 

konaného dne 24. 06. 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 12 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: pánové Václav Špinar, Jan Souček a Josef Ptáček 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan  Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Aleš Wasserbauer, Miloslav Černý 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

Předsedající navrhuje doplnit program jednání o bod s názvem: 

●        Rekonstrukce střešního pláště MŠ Velká Losenice - Výběr dodavatele 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání s doplněním 

takto: 

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. 6/2020 

5)      Vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Velká Losenice 

6)      Koupě části pozemku p. č. 4062 a části pozemku p. č. 4063 

7)      Technická infrastruktura obce Velká Losenice 

8) Rekonstrukce střešního pláště MŠ Velká Losenice - Výběr dodavatele 

9)      Žádosti 

10)      Různé 
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11)    Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 27. 5. 2020 přednesl místostarosta. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 16. 6. 2020 seznámil 

místostarosta. 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2020 
Příloha č. 2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření 

č. 6/2020 radou obce dne 16. 6. 2020, usnesení č. 4/8/2020/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/3/2020/ZO bylo schváleno. 
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5. Vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Velká Losenice 
Příloha č. 3 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelsvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení nepotřebného majetku ZŠ a MŠ 

Velká Losenice dle předloženého seznamu v rozsahu 21 kusů v celkové hodnotě 

25 360 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

6. Koupě části pozemku p. č. 4062 a části pozemku p. č. 4063 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice v návaznosti na usnesení 9/7/2019/ZO - prodej části 

pozemku p. č. 4064 v k. ú. Velká Losenice na základě žádosti schvaluje koupi části 

pozemku parcelní číslo 4063 v obci a k. ú. Velká Losenice, dle geometrického plánu 900-

50/2019 díl “d”, výměra 19 m
2
 a koupi části pozemku parcelní číslo 4062 v obci a k. ú. 

Velká Losenice, dle geometrického plánu 900-50/2019 díl “e”, výměra 30 m
2
, za cenu 60 

Kč za 1 m
2
, na pozemcích nejsou evidována věcná břemena, na pozemcích nejsou 

evidována omezení vlastnického práva. Náklady na zhotovení geometrického plánu a 

administraci smluv hradí žadatel. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Technická infrastruktura obce Velká Losenice 

Starosta informoval o zaplavení spodního patra MŠ při nedávných deštích a stavu kanalizace 

v lokalitě u školky a dalších.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zpracování projektové dokumentace pro 

opravy problematických míst kanalizační sítě a pověřuje radu k výběru zpracovatelů 

projektů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/3/2020/ZO bylo schváleno. 
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8. Rekonstrukce střešního pláště MŠ Velká Losenice - Výběr dodavatele 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vybraného dodavatele opravy střechy MŠ 

(Rekonstrukce střešního pláště MŠ Velká Losenice) společnost GMJ, spol. s.r.o., 

Rolnická 660/5, 625 00 Brno, IČ: 25529064 za cenu 1 208 907,37 Kč bez DPH a pověřuje 

radu obce k zajištění technického dozoru při stavbě, dozoru BOZP, bude-li třeba, 

a starostu k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Žádosti 

9.1 Žádost (č. j. OUVL/0286/2020) o odkoupení stavby garáže 

 Příloha č. 6 

 

Zastupitelstvo opětovně diskutovalo žádost týkající se odkoupení stavby garáže s tím, že se 

zároveň seznámilo s názorem majetkové komise, že stavba na pozemku není ve vlastnictví 

obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost č. j. OUVL/0286/2020 o odkoupení 

stavby garáže a pověřuje majetkovou komisi ke zjištění vlastníka předmětné stavby na 

pozemku č. 750 v k. ú. Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9.2 Žádost (č. j. OUVL/0601/2020) o koupi části pozemku obce p. č. 491 v k. ú. Velká 

Losenice, ostatní plocha o výměře cca 62 m
2
. 

 Příloha č. 7 

 

Majetková komise doporučuje prodej s tím, že hranice pozemku by měla být kolmá 

k vozovce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje žádost č. j. OUVL/0601/2020 s tím, že 

hranice pozemku nebude dle návrhu žadatele, ale bude kolmo k vozovce. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  2 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9.3 Žádost (č. j. OUVL/0652/2020) o výstavbu parkovacích míst u bytovky č. p. 222 ve 

Velké Losenici na části pozemku obce p. č. 760 v k. ú. Velká Losenice. 

 Příloha č. 8 

 

Majetková komise doporučuje výstavbu parkovacích míst za podmínky zřízení na náklady 

žadatele. Je možné vybudovat zpevněnou plochu pomocí zatravňovacích dlaždic. Žadatel si 

zároveň na vlastní náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí, vyjádření dotčených orgánů 

apod. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti o výstavbu parkovacích míst u 

bytovky čp. 222 ve Velké Losenici na části pozemku obce p. č. 760 v k. ú. Velká Losenice 

(č.j. OUVL/0652/2020) a doporučení majetkové komise souhlasí s výstavbou 

parkovacích míst, za podmínek: 

- výstavba bude realizována na náklady žadatele, 

- žadatel si zároveň na vlastní náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí, 

vyjádření dotčených orgánů apod. 

- před zahájením prací bude uzavřena smlouva o užívání pozemku. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Různé 

10.1 Dotace na pořízení dopravního auta do vybavení JPO obce (Pořežín) 

 Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje přijetí účelové investiční veřejné finanční 

podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení dopravního auta do vybavení jednotky 

požární ochrany Pořežín ve výši 300 000 Kč, schvaluje související Veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/3/2020/ZO bylo schváleno. 

 

P. Lempera vznesl dotaz ohledně možného zastřešeného stání pro kola u školy. 
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P. Černý vznesl dotaz ohledně využití stožárů a vyvěšení vlajek u školy.  

 

 

Zastupitelstvo dále diskutovalo problematiku IT ve škole. 

 

 

11. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:00 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 
 

Ověřili:  Aleš Wasserbauer v. r.  

   Miloslav Černý v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                    starosta obce 

 

 

 

 


