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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 2/2021/03/10, 

konaného dne 10. 3. 2021 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:02 hod. Konstatoval, že konání 

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že přítomno je 13 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Wasserbauer Aleš, Ptáček Josef 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Černý Miloslav, Černý Miroslav 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje program jednání zastupitelstva takto: 

1. Zahájení 

a. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

b. Schválení programu jednání 

2. Podání informace k zápisu z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace o činnosti rady obce 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 5110 a pozemku p. č. 5181 v k. ú. Velká Losenice 

a pozemku p. č. 894/3 a pozemku p. č. 942/1 v k. ú. Sázava a související koupě 

pozemku v k. ú. Velká Losenice 

5. Doplnění Obecně závazné vyhlášky 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 

6. Studie lihovaru 

7. Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2021-2027 

8. Dotace – technické zázemí pro zaměstnance obce 

9. Obnova technologie kompostárny v Sázavě 
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10. Žádosti 

11. Různé  

12. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 10. 2. 2021 byl ověřovateli ověřen bez 

připomínek, 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 18.2.2021, 2.3.2021, 9.3.2021 

seznámil místostarosta. 

 

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

 

 

 

4. Záměr prodeje pozemku p. č. 5110 a pozemku p. č. 5181 v 
k. ú. Velká Losenice a pozemku p. č. 894/3 a pozemku p. 
č. 942/1 v k. ú. Sázava a související koupě pozemku v k. ú. 
Velká Losenice 
Příloha č. 2 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej pozemků parcelní číslo 5110, 

orná půda, o výměře 16 626 m2 a p. č. 5181, orná půda, o výměře 8 095 m2 oba 

nacházející se v k. ú. Velká Losenice a pozemek p. č. 894/3, trvalý travní porost 

o výměře 12 354 m2 a pozemek p. č. 942/1, trvalý travní porost o výměře 762 m2, oba 

nacházející se v k. ú. Sázava, vše ve vlastnictví Obce Velká Losenice za cenu 21 Kč/ 

m2 celkem 870 251 Kč do vlastnictví ... a současně schvaluje související koupi 

pozemku parc. č. 5258, orná půda o výměře 9 521 m2 v k. ú. Velká Losenice ve 

vlastnictví ... za cenu 200Kč/ m2 celkem 1 904 200Kč.  
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Náklady na administraci smluv a ostatních činností, posudky a podobně jdou na vrub 

obce Velká Losenice. 

Na pozemku p. č. 5110 je uloženo vedení vodovodu VAS a plynové vedení. Na 

ostatních pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva ani jiné zápisy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

5. Doplnění Obecně závazné vyhlášky 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. 3 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje změnu a doplnění vyhlášky 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 spočívající v doplnění místa uložení kontejnerů na Bioodpad a větve 

na pozemek p. č. 4346/3 v k. ú. Velká Losenice v majetku obce Velká Losenice a 

pověřuje starostu k jednání o místu pro přesun kontejnerového stanoviště z pozemku 

u domu č. p. 243. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Usnesení 4/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

6. Studie lihovaru 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí předložené návrhy, se kterými 

bylo seznámeno na jednání rozšířené rady o zastupitele. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu ke zveřejnění studie pro veřejnost a projednání finální verze na příštím 

jednání zastupitelstva.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/2/2021/ZO bylo schváleno. 
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7. Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2021-
2027 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí předložený rozpracovaný 

dokument Strategie rozvoje obce pro období 2021 - 2027. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu ke zveřejnění materiálu pro připomínky a podněty z řad občanů s termínem 

podání podnětů do 19. 4. 2021 elektronicky nebo písemně na adresu obce. Následně 

budou připomínky zapracovány do strategie a předloženy na dalším jednání 

zastupitelstva k schválení. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

8. Dotace – technické zázemí pro zaměstnance obce 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Investiční záměr s názvem 

„Rekonstrukce technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru“. Předmětem 

Investičního záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 

v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská vybavení, která revitalizací 

vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití, dle podmínek 

stanovených v nařízení vlády č. 496/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 7/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

9. Obnova technologie kompostárny v Sázavě 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí se spoluúčastí na financování změny 

technologie v kompostárně svazku obcí pod Peperkem v obci Sázava poměrnou částí 

dle počtu obyvatel. Projekt včetně získání povolení a zhotovení potřebných 

provozních řádů v ceně 140 tis. Kč bez DPH, celkem cena stavebních úprav 

a technologie bude známa po zhotovení rozpočtu projektu. Předběžným odhadem 

celkové náklady pro obec Velká Losenice cca 350 tis Kč jednorázově. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 8/2/2021/ZO bylo schváleno. 
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10. Žádosti 

Do data konání zastupitelstva nebyly doručeny žádné žádosti. 
 
 

 

11. Různé 

11.1 Dětská hřiště Pořežín  

Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje objednání nových prvků dětského 

hřiště v místní části Pořežín dle nabídky společnosti Bonita group, IČO 27738795 

v celkové ceně 199 703,24 Kč vč. DPH dle nabídky z 10.3.2021. Cena obsahuje slevu 

20 %. Zároveń zastupitelstvo pověřuje starostu k objednání. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.2 Kompostování odpadů 2021 

Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje objednání kompostování bioodpadu dle 

nabídky společnosti AVE za cenu 450 Kč/t pro odpad 200201 - biologicky rozložitelný 

a za cenu 690 Kč/t pro odpad 200201 - biologicky rozložitelný drcení (větve) 

a pověřuje starostu k objednání služby. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Doprava není 

v ceně. Služba na rok 2021 do doby opravy kompostárny Sázava. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.3 Kompostování odpadů 2022 a dále 

Starosta informoval o jednání Svazku obcí pod Peperkem - byla diskutována 

budoucnost kompostárny v Sázavě. Závěr je rozhodnutí v kompostování odpadů kat. 

200201 pokračovat za ceny za 1t materiálu. Stávající cena zpracování vychází na cca 

300 Kč/t bez oprav, které se řeší jednorázově. Návrhem bude cena, která bude 

zohledňovat i částku pro případnou obnovu vybavení a strojů - předběžně v úrovni 

mezi 350 – 400 Kč/t bez dopravy. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí 

pod Peperkem o provozu kompostárny v Sázavě po výměně technologie. 

Usnesení 11/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11.4 Zpráva z LDO 

 

P. Miloslav Černý informoval o činnosti LDO za rok 2020.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informace o činnosti LDO za rok 

2020. 

 

 

11.5 Návrh žádosti o odkup pozemků u nádraží v Sázavě 

Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje starostu k podání žádosti na LDO 

Přibyslav o koupi pozemků bývalé skládky dřeva u nádraží v Sázavě p. č. 5272 a 5268 

v k. ú. Velká Losenice, nebo jejich částí včetně stávající infrastruktury. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/2/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:35 hod. 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r.   

 

Ověřili:    Miloslav Černý v. r.   

    Miroslav Černý v. r.   

 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                starosta obce 
 


