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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 6/2022/09/07 

konaného dne 7. září 2022 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:01 hod. Konstatoval, že konání 

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že přítomno je 13 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Milan Lempera, Josef Ptáček 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

Za zapisovatele navržen: Miroslav Černý 

Za ověřovatele navrženi: Aleš Wasserbauer, Vlastimil Dvořák 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 1/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

Schválení programu jednání 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání doplněný 

o bod č. 9 Energie výhled a o bod č. 10 ZD Velká Losenice – provoz živočišné výroby: 

1. Zahájení  

a. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

b. Schválení programu jednání 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2022 a č. 7/2022 

5. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku obce 

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

v k. ú. Velká Losenice a související záměr koupě části pozemku p. č. 

5267 v k. ú. Velká Losenice 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5758 a části pozemku p. č.  5711/1 

v k. ú. Velká Losenice a související záměr koupě části pozemku p. č. 

5721 v k. ú. Velká Losenice 

8. Vánoční koncert 
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9. Energie výhled 

10. ZD Velká Losenice - provoz živočišné výroby 

11. Žádosti 

12. Různé 

13. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení 2/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 13. 7. 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 26. 7. 2022, 4. 8. 2022 

a 24. 8. 2022 seznámil místostarosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtová opatření č. 6/2022 a č. 7/2022 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření 

č. 6/2022 radou obce dne 26. 7. 2022 a schválení rozpočtového opatření č. 7/2022 radou 

obce dne 24. 8. 2022. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0  

Usnesení 3/6/2022/ZO bylo schváleno. 
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5. Návrh na vyřazení nepoužitelného nefunkčního majetku 

obce 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s vyřazením 1 ks monitoru inv. č. OU - 

001396/1 v ceně 3 713,49 Kč z majetku obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 4/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5256 a části pozemku 
p. č. 5229 v k. ú. Velká Losenice a související záměr 
koupě části pozemku p. č. 5267 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje usnesení 7/4/2022/ZO ze dne 15. 6. 2022 

ve znění: 

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

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

6 500 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 

určené odborným posudkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 5/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

plocha a prodeje části pozemku p. č. 5229, lesní pozemek, vše v majetku obce Velká 

Losenice o celkové výměře cca 6500 m2 paní xxxxxxxxxxxxx, Sázava xxx, 592 11, jako 

náhradu za pozemek p. č. 5267, orná půda v majetku p. xxxxxxxxxxxxx, Sázava xxx, 

592 11, 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 od majitelky p. xxxxxxxxxxxxx, Sázava xxx, 592 11. 
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Přesné výměry a cena budou upřesněny podle skutečného záboru pozemku. Ceny 

budou určeny odborným posudkem. Náklady spojené s uzavřením smlouvy budou na 

vrub obce Velká Losenice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 6/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5758 a části pozemku 
p. č. 5711/1 v k. ú. Velká Losenice a související záměr 
koupě části pozemku p. č. 5721 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 6 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 5758, ostatní 

plocha o výměře 345 m2 a prodej části pozemku p. č. 5711/1, lesní pozemek, v celkové 

výměře 1 362 m2, vše v majetku obce Velká Losenice paní xxxxxxxxxxxxx, Velká 

Losenice xxx, 592 11, v souvislosti s plánovanou úpravou stavu pozemků a cest v dané 

lokalitě v rámci pochybnosti. Současně zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje 

koupi pozemku p. č. 5721, lesní pozemek o výměře 1991 m2 v k. ú. Velká Losenice od 

majitelky p. xxxxxxxxxxxxx, Velká Losenice xxx, 592 11. Ceny budou určeny odborným 

posudkem. Náklady spojené s uzavřením smlouvy na vrub obce Velká Losenice. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 7/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Vánoční koncert 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí s uspořádáním adventního vánočního 

koncertu a pověřuje radu obce zorganizováním koncertu v prostorách kostela v obci 

Velká Losenice do nákladů ve výši celkem 25 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 8/6/2022/ZO bylo schváleno. 
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9. Energie výhled rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s výhledem vývoje nákladů na energií, 

elektřina a plyn s dopadem na obecní rozpočet. Zastupitelstvo bere na vědomí informace 

energetického poradce p. Talácka. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s probíhajícím energetickým auditem využitelnosti střech 

budov v majetku obce zpracovávaným ing. Judou. 

 

 

10. ZD Velká Losenice - provoz živočišné výroby 
Příloha č. 7, Příloha č. 8 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s dopisy a žádostí občanů k provozu 

a obtěžujícímu zápachu provozu živočišné výroby. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce požádá odpovědné orgány krajské správy o prověření způsobu 

provozu daného provozu živočišné výroby, a dále o informaci vedení ZD ve smyslu 

vyjádření způsobu provozování celého objektu včetně jímek, hnojiště a silážních jam 

vzhledem k projektovaným parametrům šíření zápachu směrem do obce. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce seznámením s obsahem (obdržené) žádosti 

o uzavření provozu živočišné výroby vedení ZD.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/6/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Žádosti 

Bez žádostí. 

 

 

Ve 20:30 odešel Miroslav Kružík 

 

12. Různé 

Ukončení provozu čistírny a prádelny Žďár nad Sázavou  

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo s problematikou praní prádla zejména pro 

potřeby ZŠ a MŠ Velká Losenice. Starosta informoval o hledání další provozovny v blízkosti 

obce. Paní Dobrovolná informovala o návrhu školy na pořízení vlastního pracího vybavení. 
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Pozemky kurty  

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo se stavem pozemků u kurtů. Starosta 

navrhuje obecně pozemky, které jsou užívány v obci a pro obec jsou nevyužitelné nabídnout 

uživatelům. 

 

 

Lékař pro dospělé  

 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice se seznámilo se stavem zdravotní obslužnosti lékaře pro 

dospělé. Starosta informoval zastupitele o jednáních s lékařkou, která proběhnou po 15. 9. 

t. r., a s faktem, že momentálně je na mateřské dovolené.  

 

 

Poděkování u příležitosti ukončení volebního období 

 

Starosta děkuje zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu, aktivním občanům obce za práci 

na vedení obce ve volebním období 2018 - 2022. 

 

 

13. Závěr 

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

 

 

 

 

 

Zapsal:   Miroslav Černý v. r. 

 

Ověřili:    Aleš Wasserbauer v. r. 

    Vlastimil Dvořák v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 
                starosta obce 
 


