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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 8/2022, 

konaného dne 10. 11. 2022 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velké Losenici 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno. 

Složení slibu člena zastupitelstva 

Starosta uvedl, že na ustavujícím zasedání dne 20. 10. 2022 nesložila slib paní Lenka 

Neuvirtová z volební strany č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů Velká Losenice, 

následujícím dnem 21. 10. 2022 nastoupil na uvolněné místo člena zastupitelstva obce Josef 

Pátek a dne 3. 11. 2022 bylo panu Josefu Pátkovi předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Starosta obce vyzval v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích pana Josefa Pátka ke složení 

slibu člena zastupitelstva (pronést slovo „slibuji“ a podepsat), slib byl nahlas přečten: 

„Slibuji věrnost České republice. 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.“ (Příloha č. 1). 

Pan Josef Pátek pronesl slovo „slibuji“ a slib podepsal. Slib byl řádně složen. 

Pan starosta konstatoval, že je přítomno 13 zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo 

usnášeníschopné (Příloha č. 2). 

Omluveni: Svatopluk Klusáček, Miroslav Kružík 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Miloslav Černý, Vlastimil Dvořák 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/8/2022/ZO bylo schváleno. 
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Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání doplněný 

o bod č. 15 Schvalování věcných břemen: 

1. Zahájení  

a. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů 

b. Schválení programu jednání 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření č. 8/2022, č. 9/2022 a č. 10/2022 

5. Proplacení nevyčerpané dovolené starosty obce za předchozí volební období 

6. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády 

7. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele 

8. Jmenování inventarizační komise 

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

11. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023 

12. Koupě pozemků p. č. 5740, 5741, 5746, 5748 a 5749 v k. ú. Velká Losenice (Lesy 

ČR s. p.) 

13. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krucemburk – návrh nového uspořádání 

– LV č. 3644 

14. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-

2025 

15. Schvalování věcných břemen 

16. Žádosti 

17. Různé 

18. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulé schůze zastupitelstva obce konané 20. 10. 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. 
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3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 20. 10. 2022 a 1. 11. 2022 

seznámil starosta. 

 

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

 

 

4. Rozpočtová opatření č. 8/2022, č. 9/2022 a č. 10/2022 
Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5 

 

Předseda finančního výboru František Tonar seznámil zastupitele s obsahem rozpočtových 

opatření č. 8, č. 9 a č. 10. 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí: 

- schválení rozpočtového opatření č. 8/2022 radou obce dne 14. 9. 2022, usnesení 

č. 2/16/2022/RO, 

- schválení rozpočtového opatření č. 9/2022 radou obce dne 5. 10. 2022, usnesení 

č. 2/17/2022/RO, 

- schválení rozpočtového opatření č. 10/2022 radou obce dne 1. 11. 2022, usnesení 

č. 04/19/2022/RO. 

 

 

5. Proplacení nevyčerpané dovolené starosty obce za 

předchozí volební období 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informaci o proplacení nevyčerpané 

dovolené předchozímu starostovi obce.  

 

 

6. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce dle 
nařízení vlády 
Příloha č. 6 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice v souladu s § 72 až 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, přílohy 
platné od 1. 1. 2019 s platností a účinností od 1. 12. 2022 takto: 

místostarosta                                              15 000 Kč 
člen rady                                                         6 100 Kč 
předseda výboru nebo komise                      2 500 Kč 
člen výboru nebo komise                             1 900 Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí          1 150 Kč 

V případě souběhu více funkcí se jednotlivé odměny nesčítají. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele 
Příloha č. 7 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odvolává členku Školské rady při Základní škole 

a Mateřské škole Velká Losenice XY. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje Josefa Pátka členem Školské rady při 

Základní škole a Mateřské škole Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 5/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Jmenování inventarizační komise 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje inventarizační komisi ve složení: všichni 

stálí zaměstnanci obce a členové zastupitelstva obce bez starosty. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 
Příloha č. 8 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém znění. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
Příloha č. 9 
 

Zastupitelstvo obce projednalo stávající vyhlášku a ponechává ji v platnosti ve stávajícím 

znění. 

 

 

11. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023 
Příloha č. 10 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje cenu vodného ve výši 27,00 Kč/m3 včetně 
DPH a cenu stočného ve výši 28,00 Kč/m3 včetně DPH s platností od 1. 1. 2023. 
 
Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Koupě pozemků p. č. 5740, 5741, 5746, 5748 a 5749 v 
k. ú. Velká Losenice (Lesy ČR s. p.) 
Příloha č. 11 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje koupi  

pozemku parcelní číslo 5740, ostatní plocha o výměře 1685 m2,  

pozemku parcelní číslo 5741, ostatní plocha o výměře 2783 m2, 

pozemku parcelní číslo 5746, ostatní plocha o výměře 426 m2, 

pozemku parcelní číslo 5748, ostatní plocha o výměře 2256 m2 

a pozemku parcelní číslo 5749, ostatní plocha o výměře 2892 m2, vše v k. ú. Velká 

Losenice, zapsané na LV 565, ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, s. p., 

IČO 42196451 za smluvními stranami sjednanou kupní cenu se všemi součástmi 

a příslušenstvím ve výši 285 000,00 Kč a schvaluje uzavření příslušné Kupní smlouvy 

a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/8/2022/ZO bylo schváleno. 
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13. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krucemburk – 
návrh nového uspořádání – LV č. 3644 
Příloha č. 12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje směnu pozemku v rámci řízení 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krucemburk. Dotčené pozemky 

jsou zapsané na listu vlastnictví č. 3644, k. ú. Krucemburk. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k podpisu příslušných dokumentů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

14. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje 
Vysočina pro období 2016-2025 
Příloha č. 13 
 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí Aktualizací Plánu odpadového 

hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035.  

 

 

15. Schvalování věcných břemen 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje Radu obce schvalováním smluv o zřízení 

věcných břemen.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/8/2022/ZO bylo schváleno. 

 

 

16. Žádosti 

Do termínu konání zastupitelstva obce nebyla doručena žádná žádost. 

 

17. Různé 

Starosta obce informoval o 

- napojení vodovodu v Olšinách 

- plánovaném zahájení oprav hráze rybníku v Pořežíně 
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- pravidelném auditu, který proběhl v tomto týdnu na OÚ 

- reportáž ČT o využití dotací na brownfield - lihovar 

 

P. Aleš Wasserbauer vznesl dotaz na úpravu terénu okolo odpočívadla po cestě na 

Peperek. 

 

P. Miloslav Černý požádal o jednání se ZD Velká Losenice ve věci úpravy cesty po sklizni 

brambor. 

 

 

18. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 20:02 hod. 

 

 

 

 

Zapsal: Milan Lempera v. r. 

Ověřili: Miloslav Černý v. r. 

  Vlastimil Dvořák v. r. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Radek Pátek v. r.  

                starosta obce 

 

 

 

 

 


