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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 2/2022/03/09, 

konaného dne 9. 3. 2022 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: Josef Ptáček 

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Vlastimil Dvořák, Miroslav Kružík 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Usnesení 1/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

Dorazil Josef Ptáček, jednání zastupitelstva pokračuje v počtu 15 zastupitelů. 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání doplněný 

o bod č. 7 Záměr provedení chodníku před Lihovarem 

1. Zahájení  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Podání informace k zápisu z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace o činnosti rady obce 

4. Pomoc Ukrajině 

5. Dodatek smlouvy o dílo Rekostav - stavba technické zázemí pro zaměstnance 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 

7. Záměr provedení chodníku před Lihovarem 

8. Žádosti 

9. Různé  

10. Závěr 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0  

Usnesení 2/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 16. 2. 2022 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 1. 3. 2022 seznámil 

místostarosta. 

 

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

 

 

4. Pomoc Ukrajině 
Příloha č. 2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zaslání finančního daru na pomoc 

Ukrajině ve výši 100 000 Kč na konto Českého červeného kříže, IČ 00426547, číslo 

účtu 333999/2700. Zastupitelstvo upřednostňuje materiální řešení pro skutečně 

příchozí. Finanční příspěvek bude čerpán z rozpočtu obce z položky lokalita Pod 

Háječkem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 3/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Dodatek smlouvy o dílo Rekostav - stavba technické 
zázemí pro zaměstnance 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 26. 3. 2021 se společností REKOSTAV spol. s.r.o. IČ 46961194 

spočívající v navýšení ceny díla o 414 948,78 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje 

starostu k podpisu dodatku smlouvy.  
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Výsledek hlasování: 

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 

2022-2026 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

zastupitelstva obce Velká Losenice pro volební období 2022 - 2026 na 15 členů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Záměr provedení chodníku před Lihovarem 
Příloha č. 4 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s poptáním a zřízením chodníku před 

areálem Lihovaru, mezi obchodem COOP a mostem před komínem. Zastupitelstvo 

pověřuje radu obce k zajištění výběru dodavatele a objednání realizace. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Žádosti 

8.1 Žádost p. xxxxxxxxxxxxxxx (č. j. OUVL/0224/2022) o koupi pozemku parc. č. 903 v k. 

ú. Velká Losenice 

 Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(č.j. OUVL/0224/2022) o koupi pozemku parc. č. 903 v k. ú. Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 15 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/2/2022/ZO bylo schváleno. 
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9. Různé 

9.1 Realizace polních cest Pořežín - Pozemkový úřad 

 Příloha č. 6 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zaslání dopisu dle přílohy 

popisující požadavky na kvalitu provedení polních cest realizovaných prostřednictvím 

státního pozemkového úřadu. 

 

 

Z pokračování jednání se omluvil Jan Souček, jednání zastupitelstva pokračuje v počtu 

14 zastupitelů. 

 

 

9.2. Výběr projektanta - inženýrské sítě - Pořežín lokalita 8 RD 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje přípravu výběrového řízení na projekt 

inženýrských sítí a přístupové cesty k lokalitě 8 RD Pořežín - rozsah projektu 

přístupová cesta, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, příprava pro kanalizaci pro 

parcely p. č. 1163 a 1164 v k.ú. Pořežín. Po ukončení výběrového řízení bude 

stavebník informován o ceně a případné výši spoluúčasti stavebníka. Zastupitelstvo 

obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení a pověřuje radu obce výběrem 

projektanta. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

9.3. Dotace MAS pro MŠ 

 Příloha č. 7 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s možností získání dotace na opravu 

osvětlovací soustavy v objektu MŠ. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Havlíčkův kraj a přípravu 

projektové dokumentace pro opravu osvětlovací soustavy v objektu MŠ. V objektu je 

nutná výměna kabeláží z důvodu jejich nevhodného umístění a morálního zastarání 

celé soustavy osvětlení. Bude zajištěno posouzení nákladovosti řešením instalování 

sníženého stropu. Zastupitelstvo obce současně schvaluje vypsáním výběrových 

řízení a pověřuje radu obce k výběru projektanta a následnému výběru dodavatele. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/2/2022/ZO bylo schváleno. 
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9.4. Dopis Ombudsmana ČR 

 Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s dopisem kanceláře ombudsmana 

ČR. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání s paní ředitelkou o možné účasti. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 10/2/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

9.5. Informace o stavu cestní sítě kraje 

 Příloha č. 9 

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s informací o postupu opravy 

krajské komunikace a bere na vědomí. 

 

 

Starosta informoval o možnosti financování brownfieldů - aktuálně jsou podporovány 

projekty pro komerční využití. 

 

 

10. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:38 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili:    Vlastimil Dvořák v. r.  

    Miroslav Kružík v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                   starosta obce 
 

 

 


