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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 4/2021/06/16 

konaného dne 16. 06. 2021 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 14 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miroslav Kružík 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Lenka Neuvirtová, Josef Pátek 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/4/2021/ZO bylo schváleno. 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání opravený 

o vypuštění dvou bodů, a to bodu “Vyřazení poškozeného a nepotřebného nábytku ZŠ 

a MŠ Velká Losenice” který je v pravomoci rady obce a bodu “Zřizovací listina ZŠ 

a MŠ Velká Losenice” pro jeho neúplnou připravenost ke schválení takto:  

1. Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Mikroregion Žďársko 

4. Informace z jednání rady obce 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

6. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku obce  

7. 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 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 147 a části pozemku p. č. 153 v k. ú. Velká 

Losenice a s tím související koupě částí pozemku v k. ú. Velká Losenice 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 4410 (202 m2) v k. ú. Velká Losenice 

10. Informace z jednání školské rady 

11. Lokalita Pod Háječkem „C“ – výše spoluúčasti stavebníků 
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12. Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny 

13. Realizace průmyslové zóny Sázava - nádraží 

14. Žádosti 

15. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 28. 4. 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. Mikroregion Žďársko 
Příloha č. 2 
 

Starosta města Žďár nad Sázavou Martin Mrkos vystoupil s informacemi o Mikroregionu 

Žďársko.  

Hlavní aktivitou uskupení je řešení situace odpadů (od roku 2030 nebude možné 

skládkování). V budoucnu se tedy počítá se spalováním odpadu buď ve spalovně firmy Sako 

Brno, nebo v teplárně Opatovice, která by měla být k tomuto účelu upravena. 

Cílem svazku bude zajistit kapacitu a služby spaloven pro zapojené obce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapojení do dobrovolného svazku obcí 

“Mikroregion Žďársko” a pověřuje starostu k jednání. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 3/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

4. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 27. 5. 2021, 8. 6. 2021 

a 9. 6. 2021 seznámil starosta. 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informace z jednání rady obce. 
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5. Rozpočtové opatření č. 4/2021 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí: 

schválení Rozpočtového opatření č.4/2021 radou obce dne 27. 5. 2021, číslo usnesení 

1/08/2021/RO 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku 

obce 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení nepoužitelného nefunkčního 

majetku obce dle předloženého návrhu v celkové hodnotě 9 990,00 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. 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. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje usnesení č. 3/2/2021/ZO ze dne 10. 3. 

2021 ve znění: 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. 

Náklady na administraci smluv a ostatních činností, posudky a podobně jdou na vrub 

obce Velká Losenice.  
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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:  14       Proti:   0       Zdržel se:     0  

Usnesení 6/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

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 794 577 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. 

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. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv a dokumentů 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  14      Proti:   0       Zdržel se:     0 

Usnesení 7/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 147 a části pozemku p. 

č. 153 v k. ú. Velká Losenice a s tím související koupě 

částí pozemku v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 

147, ostatní plocha (dle GP č. 922-37/2020 pozemek p. č. 147/4 o výměře 168 m2) za 

cenu 80 Kč za m2 a prodej části pozemku p. č. 153, ostatní plocha (dle GP č. 922-

37/2020 pozemek p. č. 153 o výměře 73 m2) nacházejících se v k. ú. Velká Losenice, za 

cenu 70 Kč za m2, vše ve vlastnictví Obce Velká Losenice, celkem 18 550Kč do 

vlastnictví a současně schvaluje koupi dvou částí pozemku parcelní číslo 146, 

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

146/3 o výměře 10 m2), oba nacházející se v k. ú. Velká Losenice, ve vlastnictví za 

cenu 190Kč za m2, celkem 38 570Kč. Ceny stanoveny dle znaleckého posudku cen 

obvyklých č. 3643/13/2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu příslušných 

smluv a dokumentů. 
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Náklady na administraci smluv a ostatních činností, posudky a podobně jdou na vrub 

obce Velká Losenice. Na pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva 

ani jiné zápisy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Záměr prodeje pozemku p. č. 4410 (202 m2) v k. ú. Velká 

Losenice 
Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 4410, 

trvalý travní porost o výměře 202 m2 nacházející se v k. ú. Velká Losenice, ve 

vlastnictví Obce Velká Losenice za cenu 80 Kč za m2, do vlastnictví ZD Velká 

Losenice, a současně schvaluje nákup části pozemku parc. č. 122 díl a, dle GP č. 929-

47/2020, ostatní plocha o výměře 135 m2 a části pozemku parc. č. 14 díl b, ostatní 

plocha o výměře 43 m2 za cenu 90,79 Kč/m2 do vlastnictví obce. Zastupitelstvo 

pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv a dokumentů. 

Náklady na administraci smluv a ostatních činností, posudky a podobně jdou na vrub 

obce Velká Losenice. Na pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva 

ani jiné zápisy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Informace z jednání školské rady 
Příloha č. 8 

 

Informace ze školské rady přednesl p. Pátek. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zprávu z jednání školské rady. 

Zároveň schvaluje poptání řešení regulace a případných úprav topné soustavy školy 

č. p. 248 za účelem zefektivnění řízení vytápění objektu. Zastupitelstvo pověřuje radu 

obce a majetkovou komisi zajištěním příslušných nabídek a organizací výběru. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/4/2021/ZO bylo schváleno. 
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11. Lokalita Pod Háječkem „C“ – výše spoluúčasti 

stavebníků 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje spoluúčast obce na realizaci 

inženýrských sítí pro lokalitu Pod Háječkem C 8RD v rozsahu úhrady nákladů na 

komunikace, veřejné osvětlení a ½ nákladů dešťové kanalizace na náklady obce, 

ostatní nutné výdaje na náklady majitelů pozemků/stavebníků. Úhrada projekčních 

prací na náklady obce. Dále bude po získání stavebního povolení svolána schůzka se 

zástupci majitelů a obce pro zahájení výběru dodavatele stavby, na základě 

vysoutěžené ceny dojde k upřesnění skutečné ceny sítí a vlastní realizace bude 

zahájena po složení částky. Na všech jednáních a rozhodovacích procesech o výběru 

dodavatele, technického dozoru, dozoru BOZP atd. budou zástupci všech majitelů 

přítomní, pokud nepředloží písemné pověření k zastupování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 5 

Usnesení 11/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje bod Využití areálu bývalého lihovaru 

a bramborárny na další jednání zastupitelstva obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Realizace průmyslové zóny Sázava - nádraží 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje radu obce stanovením podmínek pro 

zájemce, vytvoření vzorové smlouvy a provedením průzkumu zájmu a výběrem 

projektanta pro realizaci inženýrských sítí průmyslové zóny “Průmyslová zóna U 

nádraží”.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/4/2021/ZO bylo schváleno. 
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14. Žádosti 

14.1. Žádost (č. j. OUVL/0574/2021) o stanovisko obce k chovu zvířat na pozemcích 
žadatele v přístavbě RD č. p. 347.    Příloha č. 9 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě právního stavu změny č. III Územního 

plánu obce Velká Losenice, čl. 6.1., kde je podmíněně přípustný chov drobného 

hospodářského zvířectva vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde 

ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení ve vymezené ploše územním plánem BV, 

nemá námitek k chovu zvířat v souladu s čl. 6.1. územního plánu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 14/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

14.2. Žádost (č. j. OUVL/0587/2021) o koupi části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 210 

dle přiloženého zákresu.      Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost (č. j. OUVL/0587/2021) o koupi části 

pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 210 v k. ú. Velká Losenice z důvodu vedení 

inženýrských sítí obce - kanalizace dešťová a splašková a hlavního řadu plynu.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

14.3. Žádost (č. j. OUVL/0612/2021) o koupi pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 353 dle 

přiloženého zákresu.     Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost (č. j. OUVL/0612/2021) o koupi 

pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 353 v k. ú. Velká Losenice dle přiloženého 

zákresu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/4/2021/ZO bylo schváleno. 
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15. Různé 

15.1. Návrh na koupi kontejnerů odpady. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje nákup 2 ks velkoobjemových 

kontejnerů pro svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadů a 2 ks kontejnerů na sklo 

do lokality Pod Háječkem a pověřuje radu schválením dodavatele kontejnerů. Do výše 

ceny celkem 180 tis. Kč vč. DPH. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 17/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

15.2. Kanalizační stoka “Pod Mlynářkou”. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí stav části kanalizační stoky 

v lokalitě “Pod Mlynářkou” a souhlasí s její opravou v úseku od plotu parcely č. 546 

po hlavní stoku. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 18/4/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Starosta informoval o průběhu projektových prací opravy železniční trati v úseku Sázava - 

Přibyslav a požadavky obce - oprava mostu, položení chrániček pod tratí, osvětlení na 

parkovišti, přejmenování zastávky na Velká Losenice a po realizaci uvedení cest do 

původního stavu. 

 

 

16. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:47 hod. 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili:    Lenka Neuvirtová v. r. 

    Josef Pátek v. r. 

 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                starosta obce 


