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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 4/2022, 

konaného dne 15. 6. 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 10 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Jan Souček, Miroslav Kružík, Vít Rosecký, Aleš Wasserbauer, František Tonar  

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Václav Špinar, Prokop Šenkýř 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

Dorazil p. Aleš Wasserbauer, jednání pokračuje v počtu 11 zastupitelů. 

Schválení programu jednání 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání doplněný 

o bod č. 13 Návrh na ocenění občanů obce: 

1. Zahájení  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Schválení programu jednání 

2. Informace z jednání rady obce 

3. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

4. Poplatky za odpady - stížnost 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

6. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku obce 

7. Návrh na prodej majetku obce dle znaleckých posudků 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5258 a související koupě části pozemku p. č. 

5272, vše v k. ú. Velká Losenice  

9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5256 a části pozemku p. č. 5229 a 

související koupě části pozemku p. č. 5267, vše v k. ú. Velká Losenice 

10. Bezúplatný převod pozemku – nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
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11. Možnost předčasného splacení úvěru 

12. Smlouva o dalším členském vkladu mezi Obcí Velká Losenice a Lesním 

družstvem obcí Přibyslav 

13. Návrh na ocenění občanů obce 

14. Žádosti  

15. Různé 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 20. 4. 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 10. 5. 2022, 31. 5. 2022, 

14. 6. 2022 a 15. 6. 2022 seznámil pan Ptáček. 

 

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

 

 

4. Poplatky za odpady – stížnost 
Příloha č. 2 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo se stížností poplatků za odpady a se 

způsobem řešení bodů stížnosti. 

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2022 
Příloha č. 3 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 4/2022 radou obce dne 31. 5. 2022 usnesením číslo 1/09/2022/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 3/4/2022/ZO bylo schváleno. 
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6. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku 
obce 
Příloha č. 4 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení 2 ks čalouněných židlí 

z ordinace dětského lékaře v majetku obce v celkové účetní ceně 6.000,00 Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Návrh na prodej majetku obce dle znaleckých posudků 
Příloha č. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zveřejnění nabídky odprodeje obecního 

majetku za minimální ceny určené posudkem v příloze jednání. Jedná se o ZTS Krupin 

nakladač - 93 600Kč, traktor Zetor 5611 ZR 36-36 s příslušenstvím 96.900,00 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke zveřejnění nabídky. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5258 a související 
koupě části pozemku p. č. 5272, vše v k. ú. Velká 
Losenice 
Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 5258, orná 

půda o celkové výměře cca 1200 m2 jako náhradu za pozemek p. č. 5272, ostatní plocha 

v souvislosti s projektovanou příjezdovou komunikací do průmyslové zóny Velká 

Losenice - Nádraží Sázava. Současně zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku 

p. č. 5272, ostatní plocha o výměře cca 600 m2, vše v k. ú. Velká Losenice. Přesné 

výměry a cena budou upřesněny podle skutečného záboru pozemku. Ceny budou 

určeny odborným posudkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/4/2022/ZO bylo schváleno. 
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9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5256 a části pozemku 
p. č. 5229 a související koupě části pozemku p. č. 5267, 
vše v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 5256, ostatní 

plocha a prodeje části pozemku p. č. 5229, lesní pozemek o celkové výměře cca 6500 

m2 jako náhradu za pozemek p. č. 5267, orná půda, vše v k. ú. Velká Losenice. 

V souvislosti s projektovanou příjezdovou komunikací do průmyslové zóny Velká 

Losenice - Nádraží Sázava. Současně zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku 

p. č. 5267, orná půda o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Velká Losenice. Přesné výměry 

a cena budou upřesněny podle skutečného záboru pozemku. Ceny budou určeny 

odborným posudkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Bezúplatný převod pozemku – nabídka Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 605 

ostatní plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Velká Losenice dle nabídky Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a pověřuje starostu k podpisu příslušných 

dokumentů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Možnost předčasného splacení úvěru 
Příloha č. 9 
 

Návrh usnesení: 

Z důvodu zvýšení úrokových sazeb na úvěru obce na cca dvojnásobnou hodnotu na 

hodnotu 6.66% splátky úvěru. 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje využití možnosti předčasného splacení 

úvěru v aktuální výši úvěru 974.053,00 Kč bez poplatků a sankcí a pověřuje starostu 

k podpisu příslušných dokumentů. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Smlouva o dalším členském vkladu mezi Obcí Velká 
Losenice a Lesním družstvem obcí Přibyslav 
Příloha č. 10 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje provedení dalšího členského vkladu 

peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773, ve 

výši 56 tisíc Kč na každý jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího členského 

vkladu. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu 56.000,00 Kč, na každých 1000 Kč 

podílu je to celkem 2,016. 000,00 Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření Smlouvy 

mezi obcí Velká Losenice a Lesním družstvem obcí o dalším členském vkladu 

a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Návrh na ocenění občanů obce 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s oceňováním občanů obce, kteří se 

významně zasloužili o rozvoj, prezentaci nebo o jiný způsob šíření dobrého jména obce, 

na základě návrhů zastupitelstva nebo z řad občanů. Náklady na ocenění stanovuje ve 

výši do 10.000,00 Kč na osobu.  

Pro rok 2022 zastupitelstvo navrhuje ocenit spoluzakladatele dětské soutěže hasičů 

Plamen p. Pospíchala.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/4/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

14. Žádosti 

Bez žádostí. 
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15. Různé 

Zastupitelstvo obce se seznámilo s možností zhodnocování volných finančních prostředků 

obce prostřednictvím nemovitostního fondu, konzervativní strategií investování. 

 

 

16. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:47 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili:    Václav Špinar v. r. 

    Prokop Šenkýř v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                   starosta obce 
 

 

 

 


