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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 9/2021/12/08, 

konaného dne 8. 12. 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 11 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: M. Lempera, A. Wasserbauer, J. Ptáček, V. Rosecký 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Miroslav Černý 

Za ověřovatele navrženi: František Tonar, Miloslav Černý 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:11  Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení 1/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání 

zastupitelstva s doplněním bodu 4 o rozpočtové opatření č. 13/2021 a doplněním 

nového bodu 13. Záměr směny pozemků (koupě a prodej) - Vodní díla obce Velká 

Losenice a posunutím následujících bodů jednání 14. Žádosti, 15. Různé a 16. Závěr: 

 

1. Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce 

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2021 a č. 13/2021 

5. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 

6. Kontokorentní úvěr obce 

7. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2022 

8. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 

9. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Velká Losenice – Úplné znění  

10. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín 

11. Změna průběhu katastrální hranice 

12. Členský příspěvek Svazku obcí Přibyslavska pro rok 2022 
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13. Záměr směny pozemků (koupě a prodej) - Vodní díla obce Velká Losenice 

14. Žádosti 

15. Různé 

16. Závěr 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 11.11.2021 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 30.11.2021 a 8.12.2021 

seznámil místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtová opatření č. 12/2021 a 13/2021 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 12/2021 radou obce dne 30. 11. 2021 usnesením č. 4/20/2021/RO a č. 13/2021 dne 

8.12.2021 usnesení č. 3/21/2021/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 
Příloha č. 4 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení nepotřebného nebo 

nefunkčního majetku obce dle přiloženého seznamu v celkové hodnotě 162.920,26 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Kontokorentní úvěr obce 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje možnost čerpání kontokorentního 

úvěru u ČSOB v roce 2022 ve výši 1 500 000 Kč a jeho případné využití. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2022 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Rozpočet obce Velká Losenice na rok 

2022 (v předložené podobě) jako schodkový, kdy příjmy činí celkem 33 281 100 Kč 

a výdaje činí celkem 43 302 000 Kč. Schodek je financován zůstatkem bankovního 

účtu z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu ve výdajové části stanovuje 

zastupitelstvo obce paragraf, v příjmové části u daňových příjmů položku, u ostatních 

příjmů paragraf. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje plán zasedání zastupitelstva obce 

v roce 2022 v termínech 16.2., 20.4., 15.6., 7.9. 2022 vždy od 19,00 hod. Termíny 

mohou být změněny nebo doplněny podle potřeby obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 7/9/2021/ZO bylo schváleno. 
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9. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Velká Losenice – Úplné znění vč. 
Dodatku č. 3/2021 
Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zřizovací listinu ZŠ a MŠ Velká 

Losenice v úplném znění dle přílohy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 

zřizovací listiny. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 8/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí rozhodnutí o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v rámci návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Pořežín. Zároveň zastupitelstvo obce Velká Losenice 

schvaluje podání žádosti o bezplatné vytyčení pozemků ve vlastnictví obce a pověřuje 

starostu k podání žádosti.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 9/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Změna průběhu katastrální hranice 
Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí změnu průběhu katastrální 

hranice mezi k. ú. Pořežín, Hřiště a Ronov nad Sázavou v rámci komplexních 

pozemkových úprav.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 10/9/2021/ZO bylo schváleno. 
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12. Členský příspěvek Svazku obcí Přibyslavska pro rok 
2022 
Příloha č. 10 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje členský příspěvek Svazku obcí 

Přibyslavska ve výši 1,00 Kč/osobu/rok obce k 1.1.2021 tj. 1226 osob. Příspěvek činí 

1 Kč na obyvatele na rok 2022, celkem 1226,00 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 11/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Žádosti 

13.1. Žádost p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (č. j. OUVL/1196/2021) o koupi dřevěného přístřešku 

autobusové zastávky “U křížku” 

Příloha č. 11 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje prodej čekárny žadateli, a navrhuje jako 

první krok nabídnout předmětnou čekárnu k zveřejnění prodeje na veřejném místě 

k prodeji s termínem podáním nabídek ze strany zájemců do 21. 1. 2022. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 12/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

13.2. Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx (č. j. OUVL/1260/2021) o vytvoření příjezdové komunikace 

na obecních pozemcích 

Příloha č. 12 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s vytvořením příjezdové komunikace 

k  parcelám na pozemcích p. č. 1164 a 1163 v k. ú. Pořežín umístěné na pozemcích 

obce p. č. 1156, 336/1 a 1409 v k. ú. Pořežín. Obec Velká Losenice nechá vypracovat 

projektovou dokumentaci, která bude řešit přístup k pozemkům a napojení na 

vodovodní řád obce Velká Losenice. Žadatel je informován o nutné finanční 

spoluúčasti na realizaci, která bude upřesněna v další fázi.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 13/9/2021/ZO bylo schváleno. 
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13.3. Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (č. j. OUVL/1261/2021) o připojení 

k vodovodnímu potrubí místní části Pořežín 

Příloha č. 13 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s prodloužením vodovodního řadu 

k pozemkům p. č. 1164 a 1163 v k. ú. Pořežín. Obec Velká Losenice nechá vypracovat 

projektovou dokumentaci, která bude řešit předmětné prodloužení. Žadatel je 

informován o nutné finanční spoluúčasti na realizaci, která bude upřesněna v další 

fázi.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 14/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

14. Různé 

14.1. Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko 

Příloha č. 14 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám 

dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“ týkajícího se ustanovení prvních 

členů statutárního orgánu, předsedy a místopředsedy svazku (Ing. Martin Mrkos, 

MVDr. Zdeněk Křivánek). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 15/9/2021/ZO bylo schváleno. 

 

 

14.2. Záměr směny pozemků a zřízení služebnosti zdroje vody Velká Losenice 

Příloha č. 15 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s návrhem starosty na směnu 

pozemků ve vlastnictví Kinských v navrženém poměru 1:2 s umístěnými stavbami 

vodních zdrojů v majetku obce Velká Losenice a dále s návrhem na zřízení věcného 

břemene na vodní zdroj - studnu lokalizovanou v majetku Kinských včetně trasy 

vodovodního sběrného potrubí. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zadání zhotovení 

návrhu geometrického plánu a dalšímu jednání se zástupcem vlastnictví Kinských. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 16/9/2021/ZO bylo schváleno. 
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14.3. Předsilvestrovská procházka 

Starosta informoval o záměru uskutečnit předsilvestrovskou procházku se zástupci okolních 

obcí po katastrálních územích nejen obce Velká Losenice, ale i okolních obcí. Předpoklad 

konání akce je čtvrtek 30. 12. 2021 se začátkem v 10,00 hod. Informace o akci bude 

zveřejněna se záměrem zapojení i občanů obce.  

 

 

14.4. Zprovoznění napojení vrtu 

Starosta informoval o plánovaném zprovoznění napojení vrtu u račínské cesty, ke kterému 

by mělo dojít příští týden. 

 

 

15. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:46 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Miroslav Černý v. r. 

 

Ověřili:    František Tonar v. r. 

    Miloslav Černý v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                    starosta obce 
 

 

 

 

 

 


