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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 5/2021/07/21, 

konaného dne 21. 7. 2021 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:03 hod. Konstatoval, že konání 

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

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miroslav Černý, Aleš Wasserbauer,  

 

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: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání 

zastupitelstva: 

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. 5/2021 

5. Prodej části pozemku p. č. 210 v k. ú. Velká Losenice a související koupě 

pozemku p. č. 339 v k. ú. Velká Losenice 

6. Založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“ 

7. Poskytnutí daru Krajem Vysočina 

8. Realizace průmyslové zóny Sázava - nádraží 

9. Veřejná zakázka malého rozsahu „Velká Losenice – rozšíření komunikace ke 

hřbitovu“ 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Velká Losenice – datový okruh a EZS 

vodárny 2021“ 

11. Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny 
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12. Žádosti 

13. Různé 

14. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 16. 6. 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 23. 6. 2021 a 1. 7. 2021 

seznámil místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5/2021 
Příloha č. 2 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 5/2021 radou obce ze dne 23. 6. 2021, číslo usnesení 1/11/2021/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Prodej části pozemku p. č. 210 v k. ú. Velká Losenice 
a související koupě pozemku p. č. 339 v k. ú. Velká 
Losenice 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr prodej části pozemku parcelní 
číslo 210, ostatní plocha, o výměře přibližně 190m2 ve vlastnictví Obce Velká Losenice 
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za cenu 80 Kč/m2 do vlastnictví XY. Výsledná částka bude upravena dle skutečné 
výměry geometrického zaměření. A současně zastupitelstvo obce schvaluje 
související koupi pozemku parc. č. 339, zahrada o výměře 77 m2 v k. ú. Velká Losenice 
ve vlastnictví XY za cenu 80 Kč/m2. 

Na pozemku p. č. 210 je uloženo vedení inženýrských sítí a plynové vedení. Na 
pozemku p. č. 339 je uloženo vedení kanalizačních stok obce. Na pozemcích nejsou 
evidována omezení vlastnického práva ani jiné zápisy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Založení dobrovolného svazku obcí „Mikroregion 
Žďársko“ 
Příloha č. 4, Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje SMLOUVU O ZALOŽENÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ „Mikroregion Žďársko“ 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU 

OBCÍ „Mikroregion Žďársko“, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy o založení DSO 

„Mikroregion Žďársko“. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje starostu a místostarostu obce 
zastupováním obce na jednáních DSO „Mikroregion Žďársko“. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/5/2021/ZO bylo schváleno. 
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7. Poskytnutí daru Krajem Vysočina 
Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje přijetí daru od Kraje Vysočina ve výši 

46.621,-Kč na podporu obcí při zabezpečení vzdělávání. Současně zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k podpisu příslušné darovací smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Realizace průmyslové zóny Sázava - nádraží 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr realizace průmyslové zóny 

Sázava - nádraží. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Veřejná zakázka malého rozsahu „Velká Losenice – 
rozšíření komunikace ke hřbitovu“ 
Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje v souladu s výsledkem vyhodnocení 

výběrového řízení dodavatele zakázky “Velká Losenice - rozšíření komunikace ke 

hřbitovu” firmu COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005 s cenou 2 186 716,65 Kč bez DPH 

a současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu „Velká Losenice – 
datový okruh a EZS vodárny 2021“ 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje v souladu s výsledkem vyhodnocení 

výběrového řízení dodavatele zakázky “Velká Losenice - datový okruh a EZS vodárny 
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2021” firmu Pavel Bureš IČ: 72959657 s cenou 223 559 Kč bez DPH a současně 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě návrhové studie schvaluje záměr 

revitalizace brownfieldového území v objektu bývalého lihovaru a bramborárny na 

pozemcích ve vlastnictví obce Velká Losenice p. č. 154/4, 54, 52 ve variantě budoucí 

využití objektu “bramborárny” na KD a stávajícího křídla lihovaru na multifunkční 

objekt se zázemím pro spolky působící v obci, pro drobnou podnikatelskou činnost, 

a částečně pro bydlení - označené v skicové studii var. A2 a pověřuje Radu obce 

výběrem projektanta.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  2 Zdržel se: 1 

Usnesení 12/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Žádosti 

12.1. Žádost p. XY, (č. j. OUVL/0753/2021) o koupi pozemku p. č. 17 

 Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s žádostí p. XY (č. j. 

OUVL/0753/2021) o koupi pozemku p. č. 17, ostatní plocha, o výměře 28m2 a schvaluje 

záměr prodeje pozemku p. č. 17 v k. ú. Velká Losenice a v majetku obce Velká 

Losenice.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/5/2021/ZO bylo schváleno. 
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12.2. Nabídka p. XY (č. j. UVL/0754/2021) prodeje pozemku p. č. 125 

 Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s nabídkou prodeje pozemku p. č. 

125 p. XY (č. j. OUVL/0754/2021) a pověřuje starostu k jednání se žadatelem. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 14/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Různé 

13.1. Dar Tornádo 

 Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje se zaslání finančního daru ve výši 

50 000 Kč Jihomoravskému kraji IČ 70888337, v souvislosti se škodami po ničivém 

větru, bouřích a krupobití. Prostředky budou převedeny na číslo účtu finanční sbírky 

Jihomoravského kraje 123-3116420297/0100.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/5/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13.2. Plán rozvoje sportu 

K případné žádosti o dotaci spolufinancování úpravy a budování sportovišť je třeba mít 

vyhotoven plán a strategii rozvoje sportu obce/žadatele. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice stanovuje pracovní skupinu ze členů 

zastupitelstva obce, jejímž úkolem bude získání podkladů, případně kontaktů 

zpracovatelů plánu rozvoje sportu a příprava dokumentu ke schválení.  

 

Návrh členů pracovní komise:  

Tonar František,  

Pátek Josef, 

Šenkýř Prokop 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/5/2021/ZO bylo schváleno. 
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13.3. Zpráva o jednání ve škole 

 Příloha č. 12 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce se seznámilo se záznamem jednání ve škole. Starosta doporučuje 

finančnímu výboru zjistit odhad nákladů uvedených plánovaných investic do termínů 

tvorby rozpočtu obce na rok 2022. 

 

14. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno ve 21:15 hod. 

 

 

 

 

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

 

Ověřili:    Josef Ptáček   ................................... 

    Vít Rosecký   ................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček 
                starosta obce 
 

 


