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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 8/2021, 

konaného dne 11. 11. 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 10 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miloslav Černý, Lenka Neuvirtová, Josef Ptáček, Jan Souček, František Tonar 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Aleš Wasserbauer, Miroslav Černý 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Usnesení 1/8/2021/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. 11/2021 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

7. Výběrová řízení – smlouvy o dílo  

8. Nákup čelního nakladače 

9. Žádosti 

10. Různé 

11. Závěr 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 20. 10. 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 10. 11. 2021 seznámil 

místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 11/2021 
Příloha č. 2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 11/2021 radou obce dne 10. 11. 2021. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/8/2021/ZO bylo schváleno. 
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6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 
Příloha č. 4, Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Stanovení výše úhrady za zapojení 

právnických osob a podnikajících fyzických osob do obecního systému odpadového 

hospodářství v předloženém znění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Výběrová řízení – smlouvy o dílo 

7.1 Projekční práce - průmyslová zóna Velká Losenice - nádraží Sázava 

 Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 

“Projekční práce - průmyslová zóna Velká Losenice - nádraží Sázava” se společností 

Energy Benefit centre a.s., Křenová 438/3, Praha 6, IČ: 29029210 za cenu 745 000,- Kč 

bez DPH, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 7/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7.2 Projekční práce - Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny 

ve Velké Losenici 

 Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 

“Projekční práce - Využití areálu bývalého lihovaru a bramborárny ve Velké Losenici” 
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se společností Bautim s.r.o., Velenovského 3251/1 Praha 10, IČ: 28268181 za cenu 

961 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  1 Zdržel se:  0 

Usnesení 8/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7.3 Velká Losenice - projektant úpravy hřiště za školou 

 Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci “Velká 

Losenice - projektant úpravy hřiště za školou” se společností Ing. Milan Pelikán, 

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 18117422. za cenu 435 000,- Kč bez DPH, 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 9/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7.4 Obnova a zkapacitnění vodovodního řadu a kanalizační stoky Velká Losenice, 

část I. – OLŠINY 

 Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 

“Obnova a zkapacitnění vodovodního řadu a kanalizační stoky Velká Losenice, část I. 

– OLŠINY” se společností, VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o., U Malého lesa 1784/5, 

591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:13695355 za cenu 2 437 777,- Kč bez DPH, a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 10/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7.5 Výsadby v obci Velká Losenice 

 Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 

“Výsadby v obci Velká Losenice” se společností, Chameleos s r.o., Doly 41, 538 54 

Luže, IČ: 05078075 za cenu 539 560,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 11/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7.6 MVN Pořežín p.p.č. 28 - revitalizace obecního rybníka 

 Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci “MVN 

Pořežín p.p.č. 28 - revitalizace obecního rybníka” se společností, Mandygold stavby 

s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 01848259 za cenu 

1 315 006,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 12/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Nákup čelního nakladače 
Příloha č. 12 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr pořízení čelního nakladače dle 

specifikace v příloze a pověřuje radu obce výběrem dodavatele.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 13/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Žádosti 

9.1 Žádost xxxxxxxxx (č. j. OUVL/1087/2021) o změnu UP místní části Pořežín 

 Příloha č. 13 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí žádost xxxxxxxxx (č. j. 

OUVL/1087/2021) o změnu UP místní části Pořežín a pověřuje starostu k odpovědi 

žadateli, že Obec Velká Losenice nebude řešit změnu Územního plánu Velká Losenice 

izolovaně, ale komplexně v rámci vypracování návrhu nového Územního plánu Velká 

Losenice. Dále bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 14/8/2021/ZO bylo schváleno. 
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9.2 Žádost xxxxxxxxx (č. j. OUVL/1144/2021) o povolení vstupu na obecní pozemek, 

předběžný souhlas s provedením stavby potrubí, předběžný souhlas se zřízením věcného 

břemene 

 Příloha č. 14 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje žádost xxxxxxxxx (č. j. OUVL/1144/2021) 

o povolení vstupu na obecní pozemek, vstup na pozemky p. č. 5711/1, lesní pozemek 

a p. č. 4636, trvalý travní porost, vše v k. ú. Velká Losenice a ve vlastnictví obce Velká 

Losenice za účelem provedení geodetického zaměření a vyznačení vedení potrubí v 

terénu mezi jímacím objektem na Losenickém potoce a napájecím objektem v 

prostoru bývalých sádek.  

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 15/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje udělení předběžného souhlasu 

s provedením stavby obchvatu napájecího potrubí kolem pozemku 4637 přes obecní 

pozemek 4636, trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice, ve vlastnictví obce Velká 

Losenice za účelem udržení funkčnosti napájecího potrubí bez závislosti na třetích 

osobách (majitele pozemku p. č. 4637). 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 16/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje udělení předběžného souhlasu se 

zřízením věcného břemene vstupu, vjezdu a provádění nutných servisních prací na 

podzemní stavbě žadatele umístěné na pozemcích p. č. 5711/1, lesní pozemek a p. č. 

4636, trvalý travní porost, vše v k. ú. Velká Losenice, v majetku obce Velká Losenice.   

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 17/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Různé 

10.1 (č. j. OUVL/1148/2021) Smlouva odpady Přibyslav 
 Příloha č. 15 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření „Smlouvy o odstranění či 

využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) 

a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa s městem Přibyslav 

Bechyňovo Náměstí 1, 582 22 Přibyslav IČ: 00268097 (dále jen „skládka“) dle 

přiloženého ceníku. Zastupitelstvo obce schvaluje uplatnění třídící slevy podle § 157 

odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zastupitelstvo pověřuje starostu 

podpisem příslušných dokumentů. 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 18/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10.2 (č. j. OUVL/1152/2021) dotaz ředitelky školy týkající se podpory lyžařského výcviku 
žáků ze strany zřizovatele 
 Příloha č. 16 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá poskytnutí podpory financování 

lyžařského výcviku žáků ZŠ a MŠ Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 19/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10.3 Čekárna na autobus zastávka U pily 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje pořízení nové čekárny zastávky 

autobusu „U pily“ v pohledově obdobném provedení s ostatními čekárnami 

a provedením demontáže stávajícího objektu čekárny a úprav terénu. Akce bude 

zařazena do rozpočtu obce na rok 2022.  

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti:  1 Zdržel se: 0 

Usnesení 20/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10.4 Využití FV (fotovoltaiky) na objektech obce 

Zastupitelstvo se seznámilo a diskutovalo využití sluneční energie na objektech obce a školy 
za účelem redukce nákladů na el. energii a redukci vzniku skleníkových plynů. 
 Příloha č. 17 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr využití sluneční energie k výrobě 

elektřiny na objektech č.p. 360, č.p. 55, č.p. 248 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci. 

Akce bude provedena z rozpočtu a v období roku 2022-2023 podle finanční náročnosti 

a návratnosti investice. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce vypsáním výběrového 

řízení na dodavatele podkladů, projektové dokumentace dle výzvy NPO, vypracování 

žádosti a administraci žádosti o dotaci na uvedené objekty. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 21/8/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:22 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r.   

 

Ověřili:    Aleš Wasserbauer v. r.  

    Miroslav Černý v. r.   

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                    starosta obce 
 

 

 

 

 


