
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/7/2020/12/09 Stránka 1    

  

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 7/2020/12/09, 

konaného dne 9. 12. 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 14 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni:  Václav Špinar 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Jan Souček, Prokop Šenkýř 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/7/2020/ZO bylo schváleno. 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje program jednání zastupitelstva: 

1. Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce 

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření č. 13/2020 

5. Pověření rady obce (schvalování rozpočtových opatření) 

6. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 

7. Kontokorentní úvěr obce 

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

9. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2021 

10. Členský příspěvek Svazku obcí Přibyslavska pro rok 2021 

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

Losenice, cca 170 m2 

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

Losenice, cca 250 m2 
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13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v obci a k. ú. Velká 

Losenice, cca 150 m2 

14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 153, ostatní plocha a části pozemku p. č. 

147, ostatní plocha a prodej části p. č. 147, ostatní plocha a související koupě 

části pozemku p. č. 146, vše v obci a k. ú. Velká Losenice 

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

16. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 

17. Žádosti 

18. Různé 

19. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 2/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 11. 11. 2020 byl bez připomínek 

ověřovateli ověřen, nebyly k němu podány žádné námitky.  

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informaci o ověření zápisu 

z minulého zasedání zastupitelstva obce, ke kterému nebyly podány žádné námitky. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 24. 11. 2020 seznámil 

místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 13/2020 
Příloha č. 2 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření 

č. 13/2020 radou obce dne 24. 11. 2020, usnesení č. 1/17//2020/RO. 

 

 

5. Pověření rady obce (schvalování rozpočtových opatření) 

Dle doporučení auditora - schválení pověření rady pro schvalování rozpočtových opatření 

(viz směrnice z roku 2019 schválená usnesením zastupitelstva obce č. 9/6/2019/ZO). 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje radu obce k provádění rozpočtových 

opatření ve výši 3 500 000 Kč na straně výdajů a v neomezené výši na straně příjmů.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 3/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení nepotřebného nebo 

nefunkčního majetku obce dle přiloženého seznamu v celkové hodnotě 46 553,40 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 4/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Kontokorentní úvěr obce 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje možnost čerpání kontokorentního 

úvěru u ČSOB v roce 2021 ve výši 1 500 000 Kč a jeho případné využití. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 5/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 

Obce Velká Losenice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje 

vyhlášku č. 1/2017 v celém znění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 6/7/2020/ZO bylo schváleno. 
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9. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2021 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Rozpočet obce Velká Losenice na rok 

2021 (v předložené podobě) jako schodkový, kdy příjmy činí celkem 27 500 600,00 Kč 

a výdaje činí celkem 33 712 600,00 Kč. Schodek je financován zůstatkem bankovního 

účtu z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu stanovuje zastupitelstvo obce 

paragraf.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 7/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Členský příspěvek Svazku obcí Přibyslavska pro rok 2021 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje členský příspěvek Svazku obcí 

Přibyslavska ve výši 1,00 Kč/osobu obce. Příspěvek činí 1 217,00 Kč na rok 2021. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 8/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 
11. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v 

obci a k. ú. Velká Losenice, cca 170 m2 

Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení:  

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

plocha o výměře přibližně 170 m2 v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli. Cena dle 

znaleckého posudku zpracovaného dne 8. 12. 2020, za cenu 11,40 Kč/m2 + cena 

trvalých porostů 265,00 Kč. 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 

a odhadu hradí žadatel(é). Prodej bude uskutečněn do konce roku 2021, v opačném 

případě pozbývá schválení platnosti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 

příslušných smluv. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 9/7/2020/ZO bylo schváleno. 
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12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, 
v obci a k. ú. Velká Losenice, cca 250 m2 

Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení:  

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

plocha o výměře přibližně 250 m2 v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli. Cena dle 

znaleckého posudku zpracovaného dne 8. 12. 2020, za cenu 11,40 Kč/m2 + cena 

trvalých porostů 2 519,00 Kč. 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 

a odhadu hradí žadatel(é). Prodej bude uskutečněn do konce roku 2021, v opačném 

případě pozbývá schválení platnosti. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 

příslušných smluv. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 10/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 
13. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081, ostatní plocha, v 

obci a k. ú. Velká Losenice, cca 150 m2 

Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení:  

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

plocha o výměře přibližně 150 m2 v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli. Cena dle 

znaleckého posudku zpracovaného dne 8. 12. 2020, za cenu 11,40 Kč/m2 + cena 

trvalých porostů 26,00 Kč. Přesná výměra bude zaměřena geodetem před podpisem 

smlouvy. Podmínka obce na zachování průjezdného profilu mezi pozemkem 4081 a 

pozemkem 4131 bude zohledněna v zaměření. Na pozemcích nejsou evidována věcná 

břemena ani jiná omezení vlastnického práva. Náklady na zhotovení geometrického 

plánu a administraci smluv a odhadu hradí žadatel(é). Prodej bude uskutečněn do 

konce roku 2021, v opačném případě pozbývá schválení platnosti. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 11/7/2020/ZO bylo schváleno. 
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14. Záměr prodeje části pozemku p. č. 153, ostatní plocha a 
části pozemku p. č. 147, ostatní plocha, ostatní plocha 
a související koupě části pozemku p. č. 146, vše v obci 
a k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje prodej části pozemku p. č. 153 ostatní 

plocha o výměře 73 m2 v k. ú. Velká Losenice a části pozemku p. č. 147, ostatní plocha 

v celkové výměře 168 m2 v k. ú. Velká Losenice a pověřuje radu obce k jednání 

s majiteli uvedených pozemků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 12/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

15. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2021 
Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice stanovuje cenu vodného ve výši 24,00 Kč/m3 

včetně DPH na rok 2021, cena stočného za cenu 24,00 Kč/m3 včetně DPH na rok 2021. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 13/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

16. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 
Příloha č. 12 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje plán zasedání zastupitelstva obce 

v roce 2021 v předloženém znění s možností změny dle aktuálních potřeb. Zasedání 

jsou plánovaná vždy ve středu od 19,00 hod. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 14/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

17. Žádosti 

17.1 Žádost Sportis příspěvková organizace (č. j. OUVL/1309/2020) o objednávku úpravy 
lyžařských stop. 

Příloha č. 13 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje žádost organizace Sportis 

(č. j. OUVL/1309/2020) o objednávku úpravy lyžařských stop a pověřuje starostu 

k objednání služby. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 15/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

18. Různé 

18.1 Vodovod a kanalizace 

Starosta informoval o poruše vodovodu u školy a plánovaných úpravách v lokalitě u školy. 

A na základě dotazu také o stavu kanalizace v lokalitě “Na příčce”. Stav bude projednán v 

radě obce a následně na jednání zastupitelstva. 

 

 

18.2 Most na silnici I/19 Sázava ev. č. 19-070 přes trať ČD 
Příloha č. 14 

 

Probíhá projektování nového mostu, starosta informoval o požadavku na řešení 

prostorového uspořádání na novém mostě pro zajištění bezpečného přejezdu přes most 

i pro cyklisty (popř. občasný průchod chodců). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s návrhem řešení prostorového 

uspořádání na novém mostě na silnici I/19 Sázava ev. č. mostu 19-070 přes trať ČD 

dle přiloženého výkresu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14   Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

18.3 Studie opravy lihovaru 

Starosta informoval o dokončení studie s několika variantami řešení. K tématu bude svoláno 

zasedání. 

 

 

18.4 Skládka dřeva u nádraží v Sázavě 

Starosta informoval o ukončení smlouvy nájemce skládky dřeva (v majetku LDO) a nastínil 

možnosti využití pozemku v rámci průmyslové zóny. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje zástupce obce Velká Losenice v LDO 

p. Černého k projednání možného využití a případně koupě pozemku p. č. 5272 

v k. ú. Velká Losenice a zároveň pověřuje radu obce k jednání s majitelem pozemku 

p. č. 5258 v k. ú. Velká Losenice o možné výměně pozemku. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14   Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 17/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

18.5 Informace ze svazku obcí Přibyslavska 

Starosta informoval o jednání zástupců svazku, byl proveden audit z Kraje Vysočina - bez 

připomínek. Dále informoval o možnostech financování přes MAS, připravovaných 

mapových podkladů a informačních tabulí v rámci celého svazku, dále informoval 

o možnostech skládkování skládky Ronov. 

 

 

18.6 Zpráva o dění v ZŠ 
Příloha č. 15 

 

Starosta informoval o zprávě p. ředitelky o provozu školy a o opravě střechy - aktuálně by 

měl být problém vyřešen. 

 

 

18.7 Využití znaku obce v závěrečné práci 

Starosta informoval o požadavku využití znaku obce v závěrečné práci uměleckého kováře.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje využití znaku obce v závěrečné práci 

uměleckého kováře Jana Mokrého. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14   Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 18/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

18.8 Údržba zeleně na nepřístupných pozemcích v majetku 

obce 

Starosta navrhuje nabídnout prodej pozemku majitelům sousedních pozemků. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje radu obce k jednání o možném prodeji 

pozemků p. č. 41 a 50 v k. ú Velká Losenice s vlastníky sousedních pozemků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14   Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 19/7/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Milan Lempera informoval o činnosti kontrolního výboru v roce 2020.  

 

Pan Fišar vznesl dotaz ohledně zvýšeného provozu vozidel zkratkou na novou situaci do 

ZD. Starosta informoval o jednání se ZD, dále navrhuje řešit dopravním značením. 

 

Starosta informoval o krádežích na hřbitově, bylo telefonicky hlášeno několik incidentů.  

 

Na závěr starosta informoval o stavu v lesích a jednání se spolky ohledně úklidu klestu. 

 

Pan Fišar se dotazoval na spolupráci LDO se soukromými vlastníky lesů. 

 

 

19 Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno ve 22:09 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili:    Jan Souček v. r. 

    Prokop Šenkýř v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                starosta obce 
 


