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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 6/2021, 

konaného dne 8. září 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 14 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Josef Ptáček 

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: 13 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Usnesení 1/6/2021/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. Rozpočtová opatření č. 6/2021 a č. 7/2021 

5. Provozní příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Pod Peperkem 

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

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

7. Prodej části pozemku p. č. 17 v k. ú. Velká Losenice a související koupě 

pozemku p. č. 125 v k. ú. Velká Losenice 

8. Obnova katastrálního operátu v části katastrálního území Pořežín 

9. Strategie rozvoje sportu 

10. Dotace na obnovu zeleně u základní školy a u mateřské školy 

11. Žádosti 

12. Různé 

13. Závěr 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/6/2021/09/08 Stránka 2    

  
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 21. 7. 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 21. 7. a 31. 8., seznámil 

místostarosta. 
 

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

 

 

4. Rozpočtová opatření č. 6/2021 a č. 7/2021 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 6/2021 radou obce dne 21. 7. 2021 a schválení rozpočtového opatření č. 7/2021 

radou obce dne 31. 8. 2021. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Provozní příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Pod 
Peperkem 

Příloha č. 4 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje úhradu provozního příspěvku pro 

Dobrovolný svazek obcí Pod Peperkem, IČ:71187740 v celkové výši 498 970,00 Kč, 

což je 410 Kč na obyvatele obce (počet obyvatel  - 1217 osob). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/6/2021/ZO bylo schváleno. 
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6. 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. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 210 v k. ú. 

Velká Losenice, ostatní plocha v majetku obce Velká Losenice o výměře cca 190 m2 za 

cenu 130Kč/ m2, panu XY a paní XY a současně Zastupitelstvo obce Velká Losenice 

schvaluje koupi pozemku p. č. 339 v k. ú. Velká Losenice, zahrada, o výměře 77 m2 za 

cenu 130Kč/m2 do majetku obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu příslušné 

smlouvy. Náklady na administraci smluv a převody hradí žadatel. 

Ceny stanoveny dle znaleckého posudku č. 3643/13/2021. Pozemek p. č. 339 je zatížen 

zástavním právem, nákup pozemku p. č. 339 a související prodej části pozemku p. č. 

210 bude realizováno po výmazu zástavního práva na pozemek p. č. 339. 

Pozemek p. č. 210 je zatížen inženýrskými sítěmi, pozemek p. č. 339 je zatížen 

vedením kanalizace obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Prodej části pozemku p. č. 17 v k. ú. Velká Losenice a 
související koupě pozemku p. č. 125 v k. ú. Velká 
Losenice 

Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 17 v k. ú. 

Velká Losenice ostatní plocha, v majetku obce Velká Losenice o výměře cca 28 m2 

za cenu 130 Kč/ m2, panu XY a současně Zastupitelstvo obce Velká Losenice 

schvaluje koupi pozemku p. č. 125 v k. ú. Velká Losenice, ostatní plocha, o výměře 

15 m2 za cenu 130 Kč/ m2 do majetku obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

k podpisu příslušné smlouvy. Náklady na administraci smluv a převody hradí žadatel. 

Ceny stanoveny dle znaleckého posudku č. 3643/13/2021. Pozemky nejsou zatíženy 

zástavními právy. 

Pozemek p. č. 125 je zatížen inženýrskými sítěmi. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/6/2021/ZO bylo schváleno. 
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8. Obnova katastrálního operátu v části katastrálního území 
Pořežín 

Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí vyhlášení platnosti obnoveného 

katastrálního operátu katastrálního území Pořežín obce Velká Losenice dnem 

29. 7. 2021 a schvaluje závěrečný stav výměr - rozdíl 137 m2 v neprospěch obce. 

Výsledným rozdílem (změnou výměry) se nemění celková hodnota pozemků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 7/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Strategie rozvoje sportu 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje dokument “Plán rozvoje sportu” 

v předloženém znění. Dokument je přílohou zápisu. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 8/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Dotace na obnovu zeleně u základní školy a 
mateřské školy 

Příloha č. 9 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje podání žádosti na výsadbu listnatých 

stromů na veřejně přístupných místech v rámci výzvy č. 4/2021 SFŽP: Výsadba 

stromů - individuální projekty. Předpokládaná výše podpory 200 – 250 tisíc Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k zajištění realizace výběrového řízení. 

Administrace bude provedena za poplatek pracovníkem Města Žďár nad Sázavou 

v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou z 6. 1. 2020. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 9/6/2021/ZO bylo schváleno. 
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11. Žádosti 

11.1 Žádost spolku “Naše odpadky z. s.” Uherčice 339 IČ: 10722289 

(č. j. OUVL/0899/2021) o finanční dar ve výši 4 500,- Kč 

 Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice doporučuje radě obce žádost neschválit z důvodu 

nekoncepčnosti řešení odpadků.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

12. Různé 

12.1 Činnosti odborně způsobilé osoby odpovědné za provoz vodovodu a kanalizace obce 

Velká Losenice 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice vyslovuje souhlas se vznikem pracovně-právního 

vztahu mezi obcí Velká Losenice a XY, a to uzavřením dohody o provedení práce 

týkající se zajištění činnosti odborně způsobilé osoby odpovědné za provoz 

vodovodu a kanalizace obce Velká Losenice v rozsahu dle smlouvy o dílo mezi obcí 

Velká Losenice a XY uzavřené dne 1. 3. 2007 v částce 10 000Kč/rok.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 11/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

12.2 Kanalizační stoka č. p. 223, 224, 239, 236, 235.  

Zastupitelstvo obce se seznámilo s nesouhlasným stanoviskem majitele pozemku p. č. 773 

k navržené rekonstrukci stávající kanalizační sítě. K dnešnímu dni nebyla na příslušném 

stavebním úřadě ani v archivu obce nalezena dokumentace k předmětné existující 

kanalizaci. Plánovaná rekonstrukce tedy nemůže v daném rozsahu proběhnout. Majiteli 

pozemku p. č. 773 bude řádně odpovězeno. 

 Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje řešení bodu a realizaci. S majitelem 

pozemku p. č. 773 bude jednáno.  
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Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/6/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

P. Černý vznesl dotaz ohledně opravy povrchu překopu před MŠ - oprava bude probíhat do 

konce září. 

 

 

P. Rosecký se dotazoval na termín realizace chodníku na hřbitov - realizace proběhne na 

jaře 2022. 

 

 

13. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 19:58 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili:    Jan Souček v. r. 

    Prokop Šenkýř v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                  starosta obce 
 

 


