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Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice 

konaného dne 20. října 2022, od 19:00 hodin 
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 19,00 hodin nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva Miloslavem 
Černým („dále jako „předsedající“). 
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno dosavadním starostou 
obce tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, tato lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 s tím, 
že návrh na neplatnost voleb nebo hlasování ve Velké Losenici nebyl u Krajského soudu 
v Brně podán. 
 
Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
byla na úřední desce Obecního úřadu Velká Losenice zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 dosud, tedy do 20. 10. 2022.  
 
Předsedající schůze dále dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 
o obcích: 
 
 
„Slibuji věrnost České republice.  
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Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
Obce Velká Losenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 
 
Členka zastupitelstva obce Lenka Neuvirtová odmítla složit slib, a tudíž ji zanikl mandát 
člena zastupitelstva obce. 
 
 
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: 

za KDU-ČSL  Ing. Milana Lemperu 
za ODS  Bc. Svatopluka Klusáčka 
za SNK  Jaroslava Roseckého 

a zapisovatele  Helenu Králíčkovou 
 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice určuje ověřovateli zápisu: 
Ing. Milana Lemperu, Bc. Svatopluka Klusáčka, Jaroslava Roseckého 
a zapisovatelem Helenu Králíčkovou. 
Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
2)   Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje následující program ustavujícího 
zasedání: 
1)   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2)   Schválení programu jednání  
3)   Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 
 a) určení počtu místostarostů  
 b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 

71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 

 d) volba starosty  
 e) volba místostarosty 
 f) volba dalších členů rady obce 
4)   Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 b) určení způsobu volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
 c) volba předsedy finančního výboru 
 d) volba členů finančního výboru 
 e) volba předsedy kontrolního výboru 
 f) volba členů kontrolního výboru 
5)   Zastupování obce ve společnostech, kterých je obec členem 
6)   Plán zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2022 
7)   Diskuse 
8)   Závěr 
 
Výsledek hlasování: Pro: 14  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
3)   Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 
 
3a) určení počtu místostarostů 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0  Zdrželi se: 0  
Usnesení č. 3/7/2022/ZO bylo schváleno. 
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3b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
      (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
 
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu 
§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
3c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady 
 
Předsedající uvedl, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty, 
místostarosty a dalších členů rady veřejně hlasováním. 
Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou 
hlasy jednotlivým členům zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, 
následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno 
výsledek sčítání zkontrolovat.  
 
Vyzývám členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  
 
Žádné návrhy nebyly podány. 
 
 
3d) volba starosty 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty. 
 
KDU-ČSL navrhla Mgr. Radka Pátka. 
ODS nenavrhla nikoho. 
SNK nenavrhlo nikoho. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí starostou obce Mgr. Radka Pátka. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 5/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Mgr. Radek Pátek poděkoval za projevenou důvěru a zvolení do funkce starosty obce 
a převzal vedení zasedání zastupitelstva obce. 
 
 
3e) volba místostarosty 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty. 
 
KDU-ČSL nenavrhla nikoho.  
ODS nenavrhla nikoho. 
SNK navrhlo Mgr. Miroslava Kružíka.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí místostarostou obce Mgr. Miroslava Kružíka. 
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 1 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 6/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
3f) volba dalších členů rady 
Předsedající uvedl, že v souvislosti s počtem členů zastupitelstva obce má rada obce 
pět členů, a to včetně starosty a místostarosty, kteří jsou již zvoleni, a že následuje 
volba tří dalších členů rady. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci člena rady 
obce. 
 
KDU-ČSL navrhla Petra Pospíchala 
ODS navrhla Bc. Svatopluka Klusáčka a Vlastimila Dvořáka 
SNK nenavrhlo nikoho. 
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K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem rady obce Petra Pospíchala. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 7/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem rady obce Vlastimila Dvořáka. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 8/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem rady obce 
Bc. Svatopluka Klusáčka. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 9/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
4a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 
Předsedající uvedl, že zastupitelstvo obce má za povinnost dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. l) zákona o obcích zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.  
Dále uvedl, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 
odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy 
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné 
osoby, předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o 
obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
4b) určení způsobu volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru 
 
Předsedající navrhl veřejný způsob volby. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje veřejný způsob volby předsedů a členů 
finančního a kontrolního výboru. 
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
 
4c) Volba předsedy finančního výboru 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru.  
 
KDU-ČSL nenavrhla nikoho. 
ODS navrhla Ing. Františka Tonara. 
SNK nenavrhlo nikoho. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí předsedou finančního výboru Ing. Františka 
Tonara. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 12/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
4e) volba členů finančního výboru 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena finančního 
výboru.  
 
KDU-ČSL navrhla Ing. Milana Lemperu. 
ODS nenavrhla nikoho. 
SNK navrhlo Jaroslava Roseckého. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem finančního výboru Ing. Milana 
Lemperu.  
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 1 
Usnesení č. 13/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem finančního výboru Jaroslava 
Roseckého. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 14/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
 
 
4d) Volba předsedy kontrolního výboru 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru.  
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KDU-ČSL nenavrhla nikoho.  
ODS nenavrhla nikoho.  
SNK navrhlo Josefa Ptáčka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Ptáčka. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 15/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
4f) volba členů kontrolního výboru 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena kontrolního 
výboru.  
 
KDU-ČSL navrhla Petra Pospíchala. 
ODS navrhla Aleše Wasserbauera. 
SNK nenavrhlo nikoho. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem kontrolního výboru Petra 
Pospíchala. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 16/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice volí členem kontrolního výboru Bc. Aleše 
Wasserbauera. 
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 1 
Usnesení č. 17/7/2022/ZO bylo schváleno. 
5) Zastupování obce ve společnostech, kterých je obec členem 
 
Předsedající uvedl, že Obec Velká Losenice je podílnickou obcí v Lesním družstvu obcí 
Přibyslav. Dále je obec členem Svazku obcí Pod Peperkem, Svazku obcí Přibyslavska, 
Mikroregionu Žďársko, dobrovolného svazku obcí a Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, 
o. p. s. (obecné prospěšné společnosti). 
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na zástupce obce v Lesním 
družstvu obcí Přibyslav.  
 
Miloslav Černý navrhl, aby zástupcem obce ve všech orgánech Lesního družstva obcí 
Přibyslav a ve všech dalších společnostech byl starosta obce. 
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy 
 
Před hlasováním dal předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Mgr. Radka Pátka k zastupování obce 
v Lesním družstvu obcí Přibyslav (LDO Přibyslav) a současně, v souladu s § 84, 
písm. g) zákona o obcích, schvaluje Mgr. Radka Pátka jako zástupce obce v ostatních 
orgánech Lesního družstva obcí Přibyslav. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 18/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Mgr. Radka Pátka k zastupování obce ve 
Svazku obcí Pod Peperkem. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Mgr. Radka Pátka k zastupování obce ve 
Svazku obcí Přibyslavska. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 20/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Mgr. Radka Pátka k zastupování obce 
v Mikroregionu Žďársko, dobrovolném svazku obcí. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 21/7/2022/ZO bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Mgr. Radka Pátka k zastupování obce 
v obce v Místní akční skupině Havlíčkův kraj o. p. s. (obecně prospěšné společnosti). 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
Pan Miloslav Černý vystoupil s doplňující informací k volbě zástupce obce v Lesním 
družstvu obcí Přibyslav, kdy jako dosavadní zástupce obce v Lesním družstvu obcí 
Přibyslav bude obec v této společnosti zastupovat ve funkci místopředsedy 
představenstva až do ledna roku 2023, kdy proběhnou volby nového představenstva 
Lesního družstva obcí Přibyslav a následně zápis nově zvolených funkcionářů do 
Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. 
 
 
6) Plán zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2022 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený Plán zasedání zastupitelstva 
obce do konce roku 2022 v předloženém znění, kdy se zasedání zastupitelstva bude 
konat ve čtvrtek 10. listopadu 2022 a ve středu 14. prosince 2022, začátek vždy 
v 19,00. 
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 23/7/2022/ZO bylo schváleno. 
 
 
7) Diskuse 
 
Starosta obce oznámil nově zvoleným členům rady obce, že bezprostředně po ukončení 
zasedání zastupitelstva obce proběhne první schůze nově zvolené rady obce. 
 
Bc. Svatopluk Klusáček poděkoval všem občanům, kteří se pravidelně zúčastňovali 
jednání zastupitelstva obce, dále poděkoval členům zastupitelstva, kteří pracovali 
v minulém volební období i nově zvoleným zastupitelům a připojil poděkování 
pracovnicím obecního úřadu. 
 
Mgr. Radek Pátek poděkoval za vykonanou práci dosavadnímu starostovi obce a také 
Lence Neuvirtové s konstatováním, že ženský pohled na věc je při jednání 
zastupitelstva obce také velmi důležitý. 
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8) Závěr: 
 
Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 19:40 hod. 

 

 

 

 

Zapsala:  Helena Králíčková v. r. 

Ověřili:  Ing. Milan Lempera v. r. 

   Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

   Jaroslav Rosecký v. r. 

 

 

 

 

 
        Mgr. Radek Pátek v. r. 
               starosta obce 
 

 
 
 
 
 
 
 


