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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 3/2021/4/28, 

konaného dne 28. 4. 2021 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:07 hod. Konstatoval, že zasedání 

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

usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Souček Jan, Aleš Wasserbauer 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Vlastimil Dvořák, Miroslav Kružík 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání 

s doplněním o bod č. 15. Zázemí pro zaměstnance – Smlouva o dílo s dodavatelem 

rekonstrukce: 

1. Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtová opatření č. 1/2021, č. 2/2021 a č. 3/2021 

5. Návrh závěrečného účtu Obce Velká Losenice za rok 2020 

6. Účetní závěrka Obce Velká Losenice za rok 2020 

7. Žádosti o finanční příspěvky poskytované obcí v roce 2021 a Smlouvy 

o poskytnutí finančního příspěvku 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (137 m2) v k. ú. Velká Losenice 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (577 m2) v k. ú. Velká Losenice 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (288 m2) v k. ú. Velká Losenice 

11. Strategie rozvoje obce Velká Losenice 2021-2027 

12. Anketa – vývoz popelnic 
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13. Mikroregion Žďársko – Stanovy 

14. Čerpání Fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce Velká Losenice 

15. Zázemí pro zaměstnance - SoD s dodavatelem rekonstrukce 

16. Žádosti 

17. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 10. 3. 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 25.3.2021, 20.4.2021 seznámil 

místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtová opatření č. 1/2021, č. 2/2021 a č. 3/2021 
Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí:  

- schválení Rozpočtového opatření č.1/2021 radou obce dne 9.3.2021, číslo 

usnesení 2/05/2021/RO 

- schválení rozpočtového opatření č. 2/2021 radou obce dne 25.3.2021, číslo 

usnesení 1/06/2021/RO 

- schválení Rozpočtového opatření č, 3/2021 radou obce dne 20. 4. 2021, číslo 

usnesení 2/07/2021/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0  Zdržel se: 0 

Usnesení 3/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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5. Návrh závěrečného účtu Obce Velká Losenice za rok 2020 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje celoroční hospodaření (závěrečný účet) 

obce Velká Losenice za rok 2020 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Účetní závěrka Obce Velká Losenice za rok 2020 
Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice rozhodlo poměrem hlasů 13:0, že schvalovaná 

účetní závěrka za rok 2020 poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 

vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

Obce Velká Losenice (účetní jednotky) a účetní závěrku schvaluje. Zastupitelstvo 

současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2020 (účet č. 431) na 

účet nerozděleného zisku (účet č. 432). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Žádosti o finanční příspěvky poskytované obcí v roce 
2021 a Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
 
Příspěvek Diecézní Charita - Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sázavou (IČO 44990260) ve výši 

49 100 Kč na provozní náklady Charitní pečovatelské služby a ve výši 2 700 Kč na 

provozní náklady osobní asistence a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy č. 1/2021 mezi Obcí Velká Losenice a Diecézní charitou Brno, Oblastní 

charitou Žďár nad Sázavou o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku. ZO 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     13 Proti:        0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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Příspěvek myslivecký spolek - Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 Mysliveckému spolku Velká Losenice - Pořežín (IČO 43382703)  ve výši 10 000 Kč 

a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 mezi Obcí Velká 

Losenice a Mysliveckým spolkem Velká Losenice - Pořežín o poskytnutí 

jednorázového finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     13 Proti:     0    Zdržel se: 0 

Usnesení 7/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek farnost - Příloha č. 9 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 Římskokatolické farnosti Velká Losenice (IČO 43378889) ve výši 100 000 Kč 

a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021 mezi Obcí Velká 

Losenice a Římskokatolickou farností Velká Losenice o poskytnutí jednorázového 

finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:    13 Proti:   0       Zdržel se: 0 

Usnesení 8/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek Senioři ČR - Příloha č. 10 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 spolku Senioři České republiky z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou 

(IČO 75110571) ve výši 10 000 Kč a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy č. 4/2021 mezi Obcí Velká Losenice a spolkem Senioři České republiky z. s., 

Městská organizace Žďár nad Sázavou o poskytnutí jednorázového finančního 

příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     12 Proti:        1 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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Příspěvek ÚAMK - Příloha č. 11 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 ÚAMK AMK motoklub Velká Losenice (IČO 75123762) ve výši 20 000 Kč 

a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 5/2021 mezi Obcí Velká 

Losenice a ÚAMK AMK motoklubem Velká Losenice o poskytnutí jednorázového 

finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     13 Proti:       0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek TJ VL - Příloha č. 12 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 TJ Velká Losenice (IČO 60575387) ve výši 55 000 Kč a současně schvaluje 

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 6/2021 mezi Obcí Velká Losenice a TJ Velká 

Losenice o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     13 Proti:        0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek Střed - Příloha č. 13 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice neschvaluje jednorázový finanční příspěvek pro 

rok 2021 pro z. ú. STŘED, Třebíč (IČO 70870896) ve výši 1 200 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:    12 Proti:        0  Zdržel se: 1 

Usnesení 12/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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Příspěvek Klub přátel školy - Příloha č. 14 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 spolku Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice (IČO 04555651) ve výši 

25 000 Kč a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021 mezi Obcí 

Velká Losenice a spolkem Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Velká Losenice o poskytnutí 

jednorázového finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:    12 Proti:     1    Zdržel se: 0 

Usnesení 13/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek SDH - Příloha č. 15 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 Sboru dobrovolných hasičů Velká Losenice (IČO 48898171) ve výši 30 000 Kč 

a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 8/2021 mezi Obcí Velká 

Losenice a Sborem dobrovolných hasičů Velká Losenice o poskytnutí jednorázového 

finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:     13 Proti:        0 Zdržel se: 0 

Usnesení 14/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Příspěvek chovatelé - Příloha č. 16 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje jednorázový finanční příspěvek pro rok 

2021 Českému svazu chovatelů Velká Losenice (IČO 48895997) ve výši 25 000 Kč 

a současně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 9/2021 mezi Obcí Velká 

Losenice a Českým svazem chovatelů Velká Losenice o poskytnutí jednorázového 

finančního příspěvku. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:    13 Proti:        0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (137 m2) v k. ú. 
Velká Losenice 
Příloha č. 17 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje usnesení ze dne 9. 12. 2020 číslo 

9/7/2020/ZO ve znění: 

„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 Xxxx 

a Xxxxx Xxxxxxx, Velká Losenice xxx, 592 11. Cena dle znaleckého posudku 

zpracovaného xxxxxxxx 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:       13    Proti:     0  Zdržel se: 0 

Usnesení 16/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

plocha o výměře 137 m2 (dle geometrického plánu č. 930-6/2021 ze dne 9. 2. 2021) 

v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli Xxxx a Xxxx Xxxxxxx, Velká Losenice xxx, 592 

11. Cena dle znaleckého posudku zpracovaného xxxxxxxx ze dne 1. 3. 2021, za cenu 

11,40 Kč/m2 + cena trvalých porostů 265,00 Kč. 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:       13    Proti:     0  Zdržel se: 0 

Usnesení 17/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (577 m2) v k. ú. 
Velká Losenice 
Příloha 18 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje usnesení ze dne 9. 12. 2020 číslo 

10/7/2020/ZO ve znění: 
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„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 Xxxxx 

Xxxxxxxx, Velká Losenice xxx, 592 11. Cena dle znaleckého posudku zpracovaného x 

xxxxxxxx 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:       13    Proti:     0  Zdržel se: 0 

Usnesení 18/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

plocha o výměře přibližně 577 m2 (dle geometrického plánu č. 930-6/2021 ze dne 9. 2. 

2021) v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli Xxxxx Xxxxxxxx, Velká Losenice xxx, 

592 11. Cena dle znaleckého posudku zpracovaného xxxxxxxx ze dne 1. 3. 2021, za 

cenu 11,40 Kč/m2 + cena trvalých porostů 2 519,00 Kč. 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:       13    Proti:     0  Zdržel se: 0 

Usnesení 19/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4081 (288 m2) v k. ú. 
Velká Losenice 
Příloha č. 19 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje usnesení ze dne 9. 12. 2020 číslo 

11/7/2020/ZO ve znění: 

„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 

Xxxxxx Xxxxxxx, Velká Losenice xxx, 592 11. Cena dle znaleckého posudku 

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

pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv.“ 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  13         Proti:     0      Zdržel se:  0 

Usnesení 20/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 
 
Návrh usnesení: 

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

plocha o výměře přibližně 288 m2 (dle geometrického plánu č. 930-6/2021 ze dne 9. 2. 

2021) v obci a v k. ú. Velká Losenice žadateli Xxxxx Xxxxxx, Velká Losenice 124, 592 

11. Cena dle znaleckého posudku zpracovaného Xxxxxxxxxx dne 1. 3. 2021, za cenu 

11,40 Kč/m2 + cena trvalých porostů 26,00 Kč. 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:  13         Proti:     0      Zdržel se:  0 
Usnesení 21/3/2021/ZO bylo schváleno. 
 

 

11. Strategie rozvoje obce Velká Losenice 2021-2027 
Příloha č. 20 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje strategii rozvoje obce Velká Losenice 

na roky 2021 až 2027.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 22/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Anketa – vývoz popelnic 
Příloha č. 21 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s výsledkem ankety týkající se 

intervalu vývozu popelnic a schvaluje provádění celoročního vývozu popelnic 

v intervalu 1×14 dnů po celý rok, s platností od data schválení. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu k informování svozové společnosti a podpisu příslušné smlouvy. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 23/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Mikroregion Žďársko – Stanovy 
Příloha č. 22 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s návrhem stanov a neschvaluje 

stanovy Dobrovolného svazku obcí “Mikroregion Žďársko, dobrovolný svazek obcí 

v předloženém znění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  3 Zdržel se: 0 

Usnesení 24/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

14. Čerpání Fondu obnovy vodovodu a kanalizace obce 
Velká Losenice 

Příloha č. 23 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje čerpání fondu obnovy vodovodu 

a kanalizace obce Velká Losenice na rok 2021 na provedení obnovy vodovodního 

řadu a kanalizačního řadu do výše finančních prostředků fondu.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 25/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

15. Zázemí pro zaměstnance - SoD s dodavatelem 

rekonstrukce 

Příloha č. 24 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě výsledku výběrového řízení 

rekonstrukce technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru schvaluje smlouvu 

o dílo č. SoD/5/2021  mezi Obcí Velká Losenice a společností Rekostav s.r.o., IČO 

46961194 se sídlem Tyršova 517, Polná 588 13, v ceně 3 735 874,- Kč bez DPH 

s termínem dokončení stavby 30.3.2022. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 26/3/2021/ZO bylo schváleno. 
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Dorazil p. Aleš Wasserbauer. 

 

 

16. Žádosti 
Příloha č. 25 
 

16.1 Žádost spol. NEXO HB, s.r.o.  (č. j. OUVL/0414/2021) o zrušení předkupního práva 

na pozemku parc. č. 1174, o výměře 6 453 m2 v k.u. Velká Losenice. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zrušení předkupního práva pozemku 

parc. č. 1174 v k. ú. Velká Losenice. Zrušení bude provedeno po převodu pozemku do 

vlastnictví žadatele společnosti NEXO, IČ: 05260329 se sídlem Bohdalov 274, 592 13. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu příslušných dokumentů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8 Proti:  3 Zdržel se: 3 

Usnesení 27/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

16.2 Žádost p. Xxxxxxxx Xxxxx č.p. 280, Velká Losenice (č.j. OUVL/0444/2021) o souhlas 

s vybudováním přístupového chodníku a úpravou zpevněného příjezdu k domu č.p. 21. 

 Příloha č. 26 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s vybudováním přístupového chodníku 

a úpravou zpevněného příjezdu k domu č.p. 21 na pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. 

a majetku obce Velká Losenice dle žádosti žadatele Xxxxxx Xxxxxx č.p. xxx, Velká 

Losenice. Žadatel je zároveň informován o vedení vodovodu, optické sítě, kabelu 

spojů, ochranného pásma plynu na pozemku p. č. 570/1. Provedení bude 

rozebíratelné. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 1 (Milan Lempera) 

Usnesení 28/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

16.3 Žádost Eg.d o koupi části pozemku v k. ú. Pořežín (č. j. OUVL/0456/2021) 

k přemístění trafostanice. 

 Příloha č. 27 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost Eg.d o koupi části pozemku v k. ú. 

Pořežín (č.j. OUVL/0456/2021) a pověřuje starostu k jednání o možném umístění 

trafostanice. Zastupitelstvo obce navrhuje umístění k hranici pozemků 325/2, 193/2 

a 588 v k. ú. Pořežín. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 29/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

17. Různé 

17.1. Informace o činnosti školy 

 Příloha č. 28 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s informacemi o provozu a činnosti 

školy v období březen, duben 2021 a oznámení o provozu MŠ o hlavních prázdninách 

2021. Zastupitelstvo bere informace na vědomí. 

 

 

17.2. Vyjádření k opravě silnice III/35018. 

  Příloha č. 29 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s dopisem a pověřuje starostu 

k získání návrhu smlouvy, s tím, že zastupitelstvo obce upřednostňuje získání silnice 

III/35012 Ronov-Pořežín-Velká Losenice v úseku od začátku obce Pořežín směrem od 

Velké Losenice k hranici katastru Pořežín/Ronov. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  2 Zdržel se: 2 

Usnesení 30/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

17.3. Vyjádření k projektu a ceně lokality pod Háječkem “C”. 

 Příloha č. 30 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s projektem a projektovou cenou. 

Zastupitelstvo obce nemá k dokumentaci připomínky.  

Zastupitelstvo na příštím jednání rozhodne o výši spoluúčasti stavebníků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 2 

Usnesení 31/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

17.4. Informace zdravotního střediska 

 

Starosta informoval o plánovaném jednání xxxxxxxxx. 
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17.5. Projekt úpravy zeleně v obci 

 

Starosta seznámil zastupitele s návrhy rozmístění zeleně v obci. 

 

 

17.6. Mapa Svazku obcí Přibyslavska - upřesnit počty ks 

Informace z jednání Svazku obcí Přibyslavska - 27. 5. 2021 v objektu Obecního úřadu Velká 

Losenice proběhne jednání svazku obcí Přibyslavska a dalších obcí skládkujících na skládce 

Přibyslav. Kromě jiného se bude zabývat tématem odpady. Dále starosta informoval o mapě 

turistického využití okolí obcí svazku a možnosti doobjednání za zvýhodněnou cenu cca 20 

Kč/ks, zatím z peněz svazku je pro obec Velká Losenice rezervováno cca 600 ks výtisků.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje pořízení dalších 400 ks výtisků 

turistické mapy z rozpočtu obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 32/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

17.7. Záměr směny pozemků u č. p. 97 Velká Losenice 

 Příloha č. 31 
 

Návrh usnesení: 

Na základě jednání starosty obce a majitele pozemků p. č. 146 v k. ú. Velká Losenice 

zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku 147 a 153 dle GP č. 922-

37/2020 p. č. 147/4 o výměře 168 m2 jiná plocha ostatní plocha, dále část pozemku 153 

ostatní plocha zeleně o výměře 73 m2, celkem obec prodává 241 m2 a zároveň koupě 

části pozemku 146 dle GP č. 922-37/2020 p. č. 146/2 zahrada o výměře 193 m2 a p. č. 

146/3 zahrada o výměře 10 m2, celkem obec kupuje 203 m2 za dohodnutých podmínek 

s majitelem pozemku.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 33/3/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Starosta informoval o budoucím jednání o opravě cesty C7 (cesta do ZD Velká Losenice). 

 

 

Dále informoval o plánované opravě silnice ke škole v tomto týdnu a plánu dalších drobných 

oprav komunikací. 
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18. Závěr 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera  ................................... 

 

Ověřili:    Vlastimil Dvořák  ................................... 

    Miroslav Kružík  ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček 
                starosta obce 
 
 


