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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 6/2020/11/11, 

konaného dne 11. 11. 2020 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hod. Konstatoval, že konání 

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

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miroslav Černý, Miroslav Kružík, Václav Špinar, František Tonar 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Josef Ptáček, Vít Rosecký 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/6/2020/ZO bylo schváleno. 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání: 

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. 12/2020 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 170 m
2
 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 250 m
2
 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 150 m
2
 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 91, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 11,5 m
2
 

9. Koupě části pozemku p. č. 146, zahrada, prodej části p. č. 153, ostatní plocha 

a prodej části p. č. 147, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká Losenice 
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10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

11. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2021 

12. Jednací řád zastupitelstva obce 

13. Žádosti 

14. Různé 

15. Závěr 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 2/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 14. 10. 2020 přednesl Josef Ptáček. 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 
 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 27. 10. 2020 a 11. 11. 2020 

seznámil Josef Ptáček. 
 

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

 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2020 
Příloha č. 2 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření 

č. 12/2020 radou obce dne 27. 10. 2020, usnesení č. 2/15/2020/RO. 
 

 

5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 170 m
2 

Příloha č. 3 
 

Zástupce žadatelů navrhnul vypracování odhadu ceny pozemku v této lokalitě, neboť 

pozemek, dle jeho názoru, není možné klasifikovat obecným odhadem, kterým disponuje 

obec.  
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje prodej části pozemku p. č. 4081, ostatní 

plocha o výměře přibližně 170 m
2
 v obci a v k. ú. Velká Losenice. Prodej bude finálně 

projednán na příštím jednání zastupitelstva po zhotovení posudku ceny pozemku. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 3/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 250 m2 
Příloha č. 4 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje prodej části pozemku p. č. 4081, ostatní 

plocha o výměře přibližně 250 m
2
 v obci a v k. ú. Velká Losenice. Prodej bude finálně 

projednán na příštím jednání zastupitelstva po zhotovení posudku ceny pozemku. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 150 m2 
Příloha č. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje prodej části pozemku p. č. 4081, ostatní 

plocha o výměře přibližně 150 m
2
 v obci a v k. ú. Velká Losenice. Prodej bude finálně 

projednán na příštím jednání zastupitelstva po zhotovení posudku ceny pozemku. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 91, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 11,5 m
2 

Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 91, ostatní 

plocha o výměře přibližně 11,5 m
2
 v obci a v k. ú. Velká Losenice žadatelům. Cena dle 

znaleckého posudku cen obvyklých pro rok 2020 č. posudku 3357/27/2020, za cenu 

70 Kč/m
2
. Přesná výměra bude zaměřena geodetem před podpisem smlouvy. Na 

pozemcích nejsou evidována věcná břemena ani jiná omezení vlastnického práva. 

Náklady na zhotovení geometrického plánu a administraci smluv hradí žadatelé. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/6/2020/ZO bylo schváleno. 
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9. Koupě části pozemku p. č. 146, zahrada, prodej části p. č. 153, ostatní plocha 

a prodej části p. č. 147, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 153, 

ostatní plocha o výměře přibližně 88 m
2
 v obci a v k. ú. Velká Losenice, a části pozemku 

p. č. 147, ostatní plocha o výměře přibližně 100 m
2
 a související koupi části pozemku 

p. č. 146, zahrada o výměře přibližně 207 m
2
 v obci a k. ú. Velká Losenice.  

Ceny budou určeny znaleckým posudkem na náklady obce.  
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Velké Losenice a Pořežína, včetně 

příloh 1 a 2. 
 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/6/2020/ZO bylo schváleno. 

 

11. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2021 

Cena vodného a stočného nebyla k termínu jednání připravena, bod bude řešen na příštím 

jednání zastupitelstva obce. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje bod Cena vodného a stočného od 1. 1. 2021 

na příští jednání zastupitelstva. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/6/2020/ZO bylo schváleno. 
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12. Jednací řád zastupitelstva obce 

Příloha č. 9 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Velká 

Losenice v navrženém znění v příloze zápisu. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro:  11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

13. Žádosti 
Příloha č. 10 
 

13.1 Podnět (č. j. OUVL/1195/2020) o řešení problému s trvalým zákalem vody v lokalitě 

ulička pod kostelem, a se stromem na obecním pozemku p. č. 50 a 41, pozemky jsou pro obec 

nepřístupné. Suché větve stromu ohrožují nemovitosti pod stromem. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě podnětu (č. j. OUVL/1195/2020) 

pověřuje starostu, Vlastimila Dvořáka a Jana Součka k průzkumu kvality vody 

v okolních objektech a prověření problému na místě. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

14. Různé 

14.1 Zpráva o činnosti školy 

Příloha č. 11 
 

Starosta požádal p. ředitelku školy o pravidelné podávání zpráv o činnosti školy v době 

platných opatření v souvislosti s šířením nákazy Covid. 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zaslanou zprávu. 
 

 

 

 

14.2 Převzetí objednávky spoje linky 840105/303, 312 

Příloha č. 12 
 

Starosta informoval o dopisu z kraje ohledně dopravy - Kraj Vysočina přebírá od 1. 1. 2021 

pod svoji objednávku spoje linky 840105/303, 312. Na přebraných spojích začne od 

1. 1. 2021 platit tarif VDV. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice nemá k návrhu převzetí objednávky spoje linky 

840105/303, 312 Krajem Vysočina námitek. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/6/2020/ZO bylo schváleno. 
 

 

14.3 Starosta v souvislosti s možným výpadkem příjmů v příštím roce informoval 

zastupitele o stavu obecních účtů v porovnání s předchozími lety. 

Příloha č. 13 
 

 

14.4 Pan Č. informoval o stavu mostku a porostu na mostku u rybárny na silnici do 

Vepřové. 
 

 

14.5 Pan P.upozornil na stav hráze a vodu přetékající přes cestu na Peperek. 
 

 

15. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:40 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 
 

Ověřili:  Josef Ptáček v. r. 

   Vít Rosecký v. r. 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                  starosta obce 


