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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 1/2023/02/14 

konaného dne 14. 2. 2023 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:02 hod. Konstatoval, že konání 

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že přítomno je 14 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Svatopluk Klusáček  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Zdeněk Lacina, Josef Pátek 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje tento předložený program jednání:  

1. Zahájení  

a. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

b. Schválení programu jednání 

2. Podání informace k zápisu z minulé schůze zastupitelstva obce  

3. Informace o činnosti rady obce 

4. Projednání žádosti občana 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2023 

6. Stanovení obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku 

7. Bezúplatný převod majetku v k. ú. Velká Losenice – pozemek p. č. 605 

8. Projekt větrných elektráren 

9. Výběrové řízení – Sečení trávy v obci Velká Losenice 

10. Koupě pozemku p. č. 486 v k. ú. Velká Losenice a související prodej části 

pozemku p. č. 5229 v k. ú. Velká Losenice 

11. Žádosti 

12. Různé 

13. Závěr 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce konaného dne 14. 12. 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 ze schůzí rady obce Velká Losenice konaných 20. 12. 2022, 10. 1. 2023 a 24. 1. 

2023 seznámil místostarosta. 

 

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

 

 

 

4. Projednání žádosti občana 
Příloha č. 2 

 

Starosta seznámil zastupitele s žádostí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně ničení majetku a 

agresivity mládeže v obci.  

 

Milan Lempera navrhl apel na občany formou článku do Novinek před koncem roku ohledně 

větší ohleduplnosti a omezení petard a ohňostrojů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ohledně ničení majetku a agresivity mládeže v obci.  

 

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2023 
Příloha č. 3 
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Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 

1/2023 radou obce dne 24. 1. 2023 usnesením č. 1/02/2023/RO. 

 

 

 

6. Stanovení obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje znalecký posudek č. 4258/05/2023 za 
účelem stanovení obvyklé ceny pozemků pro potřeby obce jako podkladu pro jednání 
o cenách nemovitých věcí pro jejich prodej a nákup, kdy takto stanovené ceny pozemků 
jsou odborným odhadem znalce o jejich obvyklé ceně: 
- k. ú. Velká Losenice 

●     POZEMEK stavební 500 Kč/1 m2 

●     POZEMEK FC 200 Kč/1 m2 

●     POZEMEK za plotem 150 Kč/1 m2 

●     POZEMEK cesta 100 Kč/1 m2 

 

- k. ú. Pořežín 

●     POZEMEK stavební 250 Kč/1 m2 

●     POZEMEK FC 150 Kč/1 m2 

●     POZEMEK za plotem 120 Kč/1 m2 

●     POZEMEK cesta 80 Kč/1 m2 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

7. Bezúplatný převod majetku v k. ú. Velká Losenice – 
pozemek p. č. 605 
Příloha č. 5 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. j. 

UZSVM/BZR/4539/2022-BZRM, a to k pozemku parcela číslo 605 v obci Velká Losenice 

a k. ú. Velká Losenice, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit ÚZSVM do vlastnictví 

obce Velká Losenice, včetně podmínek v Čl. IV. této smlouvy a zřízení věcného práva 

v Čl. V. této smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 4/1/2023/ZO bylo schváleno. 
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8. Projekt větrných elektráren 
Příloha č. 6 
 

Starosta informoval o jednání s xxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně možnosti zbudování větrného 

parku.  

Dále xxxxxxxxxxxxxxxxx představil možnost spolupráce obce na vybudování větrné 

elektrárny a zodpověděl četné dotazy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje radu obce k dalšímu jednání ve věci větrné 

elektrárny a přípravu diskuse projektu s občany. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 5/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

9. Výběrové řízení – Sečení trávy v obci Velká Losenice 

Starosta informoval o končící smlouvě na údržbu a plánu vypsat nové výběrové řízení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje radu obce k přípravě výběrového řízení na 

dodávku služeb - Sečení trávy v obci Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 6/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

 

10. Koupě pozemku p. č. 486 v k. ú. Velká Losenice 

a související prodej části pozemku p. č. 5229 v k. ú. Velká 

Losenice 

Starosta informoval o průběhu jednání s majitelem pozemku p. č. 486 v k. ú. Velká Losenice, 

jednání s majitelem pokračuje hledáním vhodného pozemku k prodeji. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí informaci o jednání s majitelem 

pozemku p. č. 486 v k. ú. Velká Losenice. 
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11. Žádosti 

11.1 Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx (č. j. OUVL/0170/2023) o koupi pozemku p. č. 4346/3 

v obci a k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví obce Velká Losenice. 

 Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4346/3 

v obci a k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví obce Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 7/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Různé 

12.1 Finanční příspěvek Mikroregionu Žďársko 

Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 

Mikroregionu Žďársko, kterého je obec členem, ve výši 5 Kč na obyvatele, což činí 

celkem 6 110 Kč (1222 obyvatel k 1. 1. 2023) se splatností do 28. 2. 2023. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 8/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

12.2 Oceňování občanů obce 

 Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice navrhuje ocenit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 

šíření dobrého jména obce věcnou odměnou do hodnoty 15 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 9/1/2023/ZO bylo schváleno. 

 

 

Starosta informoval o průběhu besedy s veřejností, která proběhla v minulém týdnu. 
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Pan Nedělka vznesl dotaz ohledně stavu jednání se ZD ohledně provozu teletníku. Proběhlo 

jednání s předsedou ZD, dále bude následovat jednání s odborem Životního prostředí 

Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 

 

 

 

13. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 21:43 hod. 

 

 

 

Zapsal: Milan Lempera v. r. 

 

Ověřili: Zdeněk Lacina v. r. 

  Josef Pátek v. r.  

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Radek Pátek v. r. 

                starosta obce 

 

 

 

 

 


