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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 4/2020/08/26, 

konaného dne 26. srpna 2020 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:03 hod. Konstatoval, že konání 

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

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miroslav Černý, Václav Špinar, František Tonar, Aleš Wasserbauer 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Miroslav Kružík, Vlastimil Dvořák,  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/4/2020/ZO bylo schváleno. 

Schválení programu jednání 

Předsedající navrhuje doplnit program jednání v bodě 10. (úprava volebního řádu 

školské rady). 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání s doplněním 

v bodě č. 10 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. 7/2020, č. 8/2020, č. 9/2020 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 491, k. ú. Velká Losenice 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4224, k. ú. Velká Losenice 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Velká Losenice 

8. Nabytí vypůjčeného majetku od HZS Kraje Vysočina 

9. Převzetí silnice III/35018 
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10. Jmenování členů školské rady za zřizovatele na období 2020-2023, úprava 

volebního řádu školské rady 

11. Žádosti 

12. Různé 

13. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 24. 6. 2020 přednesl p. Kružík. 

 

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 3/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 30. 6., 29. 7. a 19. 8. 2020. 

seznámil místostarosta. 

 

Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 7/2020, č. 8/2020, č. 9/2020 
Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí  

- schválení Rozpočtového opatření č. 7/2020 radou obce dne 30. 6. 2020, usnesení 

č. 2/9/2020/RO,  



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/4/2020/08/26 Stránka 3  

  

- schválení Rozpočtového opatření č. 8/2020 radou obce dne 29. 7. 2020, usnesení 

č. 3/10/2020/RO 

- schválení Rozpočtového opatření č. 9/2020 radou obce dne 19. 8. 2020, usnesení 

č. 3/11/2020/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 491, k. ú. Velká Losenice 

Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 491 v k. ú. 

Velká Losenice, ostatní plocha ve vlastnictví obce o výměře přibližně 44 m
2
 žadateli za 

cenu 280 Kč/m
2
 vč. DPH dle znaleckého posudku cen obvyklých pro rok 2020 

č. 3357/27/2020. Přesná výměra bude doměřena geodetem s dodržením pásu kolem 

místní komunikace cca 2,5 m, 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: 9 Proti:  2 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4224, k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 4224 v k. ú. 

Velká Losenice, ostatní plocha ve vlastnictví obce o výměře přibližně 69 m
2
 žadatelům 

za cenu 70 Kč/m
2
 vč. DPH dle znaleckého posudku cen obvyklých pro rok 2020 

č. 3357/27/2020. Přesná výměra bude doměřena geodetem s dodržení pásu kolem místní 

komunikace. 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: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 7/4/2020/ZO bylo schváleno. 
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7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Velká Losenice 
Příloha č. 7 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velká Losenice 

dle přiloženého návrhu s úpravou: 

- bude vybudováno nové sběrné místo na pozemku p. č. 4346/3 záměnou za 

navržený pozemek p. č. 1085. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Nabytí vypůjčeného majetku od HZS Kraje Vysočina 
Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje převedení vypůjčeného majetku HZS 

Kraje Vysočina do majetku obce v celkové účetní hodnotě 169 330,09 Kč. Současně 

schvaluje uzavření související smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky 

č. HSJI-47-59/E-2020 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Převzetí silnice III/35018 
Příloha č. 9 

 

Pan Štěpánek z KSUS seznámil zastupitele s návrhem převzetí silnice III/35012 Ronov-

Pořežín-Velká Losenice jako náhrady za převzetí silnice III/35018. Jedná se o úsek od mostu 

až do obce Velká Losenice v délce 2,9 km. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo se zaslaným návrhem a komentářem 

p. Štěpánka z KSÚS a odročuje rozhodnutí o převzetí krajské silnice do majetku obce 

na následující jednání zastupitelstva obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/4/2020/ZO bylo schváleno. 
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10. Jmenování členů školské rady za zřizovatele na období 2020-2023, úprava 

volebního řádu školské rady 
Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje za členy školské rady za zřizovatele pro 

funkční období 2020-2023 tyto osoby: Milan Lempera, Radek Pátek, Lenka Neuvirtová. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se:  2 

Usnesení 11/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje upravený volební řád školské rady 

s platností a účinností od 1. 9. 2020, kde je zapracována změna ve Čl. III odst. 2: 

Ředitel školy …  

- zajistí pro konání voleb jeden hlasovací lístek pro každou oprávněnou osobu. Každá 

oprávněná osoba má právo jedné volby. 

- zajistí konání voleb členů školské rady do 15. 10. v roce, ve kterém mají proběhnout 

volby do školské rady, 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 12/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Žádosti 

11.1 Žádost (č. j. OUVL/0764/2020) o koupi části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká 

Losenice, ostatní plocha o výměře cca 150 m
2
 dle přiloženého návrhu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje žádost (č. j. OUVL/0764/2020 o koupi části 

pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice a pověřuje majetkovou komisi k místnímu 

šetření a projednání se žadatelem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 13/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.2 Žádost (č. j. OUVL/0769/2020) o koupi nebo bezúplatnou výpůjčku části pozemku p. 

č. 4081 v k. ú. Velká Losenice, ostatní plocha dle přiloženého návrhu. 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/4/2020/08/26 Stránka 6  

  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje žádost (č. j. OUVL/0769/2020) o koupi 

nebo bezúplatnou výpůjčku části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice a pověřuje 

majetkovou komisi k místnímu šetření a projednání se žadatelem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 14/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.3 Žádost (č. j. OUVL/0807/2020) o koupi části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká 

Losenice, ostatní plocha o přibližné výměře 170 m
2
 dle přiloženého návrhu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje žádost (č. j. OUVL/0807/2020) o koupi 

části pozemku p. č. 4081 v k. ú. Velká Losenice a pověřuje majetkovou komisi 

k místnímu šetření a projednání se žadatelem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 15/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Různé 

12.1 Činnosti odborně způsobilé osoby odpovědné za provoz vodovodu a kanalizace Velká 

Losenice 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního 

vztahu mezi obcí Velká Losenice a, a to uzavřením dohody o provedení práce týkající se 

zajištění činnosti odborně způsobilé osoby odpovědné za provoz vodovodu a kanalizace 

Velká Losenice v rozsahu dle Smlouvy o dílo mezi Obcí Velká Losenice a uzavřené dne 

1. 3. 2007 v částce 10 000,-Kč/rok. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 16/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

13.1 Dětská hřiště - Velká Losenice Pod Peperkem, Na Šípech 

Příloha č. 11 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného zhotovitele dodávky zařízení dětských hřišť 

společnost Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27738795, se sídlem Drásov 583, 664 24 

Drásov v rámci realizace akce Dětská hřiště - Velká Losenice Pod Peperkem, Na Šípech. 

Současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo v částce celkem 769 313,16 Kč včetně DPH 

a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 17/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

14.1 Průzkumný vrt PV-1 na pozemku p. č. 5711/1 

Příloha č. 12 

 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečnou zprávu průzkumných prací. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení zdroje PV1 do vodojemu u Račínské cesty 

a současně pověřuje radu obce výběrem a zajištěním dodavatelů příslušných prací 

a činností. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 18/4/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:04 hod. 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 
 

Ověřili:  Miroslav Kružík v. r. 

   Vlastimil Dvořák v. r. 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                    starosta obce 


