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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 5/2019/10/02, 

konaného dne 2. 10. 2019 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velké Losenici 

 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18:05 hod. Konstatoval, že konání 

zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno, že přítomno je 12 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Josef Ptáček, Jan Souček přijde později, František Tonar 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Miloslav Černý, Aleš Wasserbauer 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele Milana Lemperu 

a ověřovatele zápisu Miloslava Černého, Aleše Wasserbauera. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  1 

Usnesení 1/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

Schválení programu jednání 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání 

zastupitelstva obce takto: 

1) Zahájení Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

   Schválení programu jednání 

2) Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce  

3) Informace z jednání rady obce 

4) Rozpočtové opatření č. 10/2019, rozpočtové opatření č. 11/2019 

5) Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Velká Losenice – licence Office 

6) Jmenování inventarizační komise 

7) Prodej části pozemku p. č. 5295 v k. ú. Velká Losenice 

8) Prodej části pozemku p. č. 570 v k. ú. Velká Losenice a související koupě pozemku 

9) Prodej části pozemku p. č. 4064 v k. ú. Velká Losenice a související koupě části 

pozemku p. č. 4053 v k. ú. Velká Losenice 

10) Prodej pozemku p. č. 16 v k. ú. Velká Losenice 
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11) Prodej části pozemku p. č. 185/7 a části pozemku p. č. 185/3 v k. ú. Pořežín 

a související koupě části pozemku p. č. 185/12 v k. ú. Pořežín 

12) IT řešení zálohování a správy dat OÚ Velká Losenice a ZŠ a MŠ Velká Losenice 

13) Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Losenice 

14) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  

15) Cena vodného a stočného s platností od 1. 1. 2020 

16) Projektové dokumentace – nové projekty obce 

17) Dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 - Předcházení vzniku 

BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů) ve Velké Losenici 

a partnerských obcích 

18) Zpráva kontrolního výboru 

19) Partnerský program 

20) Žádosti 

21) Různé 

22) Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 21. 8. 2019 přednesl místostarosta. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 3. 9. 2019 a 24. 9. 2019 seznámil 

místostarosta. 

Starosta dále upřesnil situaci ohledně stavebního řízení pivovaru - požadavek na zvýšení 

odběru vody.  

Dále komentoval plán zimní údržby - situace je stejná jako v loňském roce, nově bude ZD 

udržovat cestu do družstva C7. 
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Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování: 

Pro:  12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 10/2019, rozpočtové opatření č. 11/2019 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření 

č. 10/2019 radou obce dne 3. 9. 2019, číslo usnesení 6/14/2019/RO a bere na vědomí 

schválení rozpočtového opatření č. 11/2019 radou obce dne 24. 9. 2019, číslo usnesení 

7/15/2019/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Velká Losenice – licence Office 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ 

Velká Losenice na rok 2019 o částku 40 565,25 vč. DPH. Částka k uhrazení licencí 25 ks 

licence Office M365 EDU A3. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Jmenování inventarizační komise 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje inventarizační komisi ve složení: 

všichni stálí zaměstnanci obce a členové zastupitelstva obce bez členů rady obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/5/2019/ZO bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice jmenuje předsedou inventarizační komise předsedu 

kontrolního výboru.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 8/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Prodej části pozemku p. č. 5295 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 5 

 

Starosta informoval o současné smlouvě o nájmu na předmětný pozemek a cenovém odhadu 

znalce. 

 

Před hlasováním dorazil pan Souček.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti pod č. j. OÚVL/0506/2019 

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5295 (cca 270 m
2
), ostatní plocha v k. ú. Velká 

Losenice žadateli za cenu 250 Kč/m
2
, dle odhadu znalce (znalecký posudek č. 

3106/426/2019). Náklady na zhotovení geometrického plánu a administraci smluv hradí 

žadatel. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Prodej části pozemku p. č. 570 v k. ú. Velká Losenice a související koupě 

pozemku 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti pod č. j. OÚVL/0745/2019 

a doplnění žádosti s č. j. OÚVL/1047/2019 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 570 

(cca 140 m
2
), ostatní plocha v k. ú. Velká Losenice žadatelům za cenu 60 Kč/m

2
. 

Současně zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku v odpovídající výměře p. č. 

4399, trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví žadatele za cenu 60 

Kč/m
2
. Žadatel je seznámen s věcnými břemeny na prodávaných pozemcích obce. 

Na pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva. Náklady na zhotovení 

geometrického plánu a administraci smluv hradí žadatelé. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 10/5/2019/ZO bylo schváleno. 
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9. Prodej části pozemku p. č. 4064 v k. ú. Velká Losenice a související koupě části 

pozemku p. č. 4053 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti pod č. j. OÚVL/0616/2019 

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 4064 (cca 340 m
2
), trvalý travní porost v k. ú. 

Velká Losenice žadatelům za cenu 60 Kč/m
2
. Současně zastupitelstvo obce schvaluje 

koupi části pozemku parc. č. 4053, trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice v 

odpovídající výměře ve vlastnictví za cenu 60 Kč/m
2
. Žadatel je seznámen s věcnými 

břemeny na prodávaných pozemcích obce - nejsou známa. Na pozemcích nejsou 

evidována omezení vlastnického práva. Náklady na zhotovení geometrického plánu a 

administraci smluv hradí žadatelé. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Prodej pozemku p. č. 16 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti pod č. j. OÚVL/0563/2019 zamítá 

prodej pozemku parc. č. 16, trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice žadateli. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Prodej části pozemku p. č. 185/7 a části pozemku p. č. 185/3 v k. ú. Pořežín 

a související koupě části pozemku p. č. 185/12 v k. ú. Pořežín 
Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti pod č. j. OÚVL/0431/2019 a č. j. 

OÚVL/0432/2019 schvaluje prodej části pozemku parc. č. 185/7, vodní plocha v k. ú. 

Pořežín a části pozemku p. č. 185/3, ostatní plocha v k. ú. Pořežín žadateli za cenu 50 

Kč/m
2
. Současně zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p. č. 185/12, ostatní 

plocha v k. ú. Pořežín, dle přiloženého grafického návrhu žadatele, ve vlastnictví 

žadatele za cenu 50 Kč/m
2
. Žadatel je seznámen s věcnými břemeny na prodávaných 

pozemcích obce - nejsou známa. Na pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického 

práva. Náklady na zhotovení geometrického plánu a administraci smluv hradí žadatel. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/5/2019/ZO bylo schváleno. 
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12. IT řešení zálohování a správy dat OÚ Velká Losenice a ZŠ a MŠ Velká Losenice 
Příloha č. 10, Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje nabídky č. PN00499268-3 a PN00501118-1 

na řešení SW a HW vybavení IT struktury obce a ZŠ Velká Losenice. Nabídky od 

dosavadního dodavatele IT řešení fy. AUTOCONT a.s. 

Cena za HW řešení serverů a roční platby antivirové ochrany 421 618,45 Kč s DPH 

Cena za roční platby licencí Kerio řešení pro ZŠ a OU 27 181,44 Kč s DPH a pověřuje 

starostu k objednání nabízeného řešení. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 14/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Zpráva o uplatňování Územního plánu Velká Losenice 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice informuje o zpracování návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování 

územního plánu Velká Losenice v uplynulém období (od 2014). 

Je vyvěšeno na úřední desce do 31. 10. 2019. V této lhůtě je možné uplatnit své připomínky. 

Adresa a pro zaslání písemné připomínky je uvedena na úřední desce pod 

č. j. OÚVL/1045/2019, číslo vyvěšení ÚD 98/2019. 

 

 

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 
Příloha č. 12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2017 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání, a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

15. Cena vodného a stočného s platností od 1. 1. 2020 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice diskutovalo problematiku, starosta informoval o nutnosti 

aktualizace podkladů pro stanovení ceny vodného a stočného. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje stanovení ceny vodného a stočného na 

příští zasedání zastupitelstva obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

16. Projektové dokumentace – nové projekty obce 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje pořízení projektové dokumentace pro 

následující projekty: 

Č.J. OUVL/0969/2019 - Zahrada za ZŠ a její dispoziční řešení 

Č.J. OUVL/0970/2019 - Oprava silnice k Peperku 

Č.J. OUVL/0971/2019 - Obnova vodovodního řadu v lokalitě Olšiny a Trenk Velká 

Losenice 

Č.J. OUVL/0972/2019 - Zvýšení bezpečnosti na cestě k hřbitovu obce Velká Losenice 

Č.J. OUVL/0973/2019 - Revitalizace hráze rybníka Pořežín horní 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 17/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

17. Dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 - Předcházení 

vzniku BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů) ve Velké 

Losenici a partnerských obcích 
Příloha č. 13 

 

Starosta připomněl původní záměr a parametry projektu - občané Velké Losenice by museli 

využít 175 kontejnerů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá realizaci projektu “Předcházení vzniku 

BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů) ve Velké Losenici 

a partnerských obcích”. Bylo projednáno zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2019, 

č. usnesení 32/2/2019/ZO, na jehož základě byl proveden průzkum zájmu s výsledkem 

30 vrácených odpovědí, z toho 2 zamítavé.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 18/5/2019/ZO bylo schváleno. 
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18. Zpráva kontrolního výboru 
Příloha č. 14 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zápis 

z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 7. 2019 č. KV1/2019 a ze dne 18. 9. 2019 

č. KV2/2019. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 19/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

19. Partnerský program 
Příloha č. 15 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje účast obce Velká Losenice v projektu 

“ČESKO-POLSKÉ PARTNERSTVÍ Velká Losenice - Bieźyń”. Účast spočívá ve 

vzájemné návštěvě představitelů obce, ZŠ a hasičů (SDH) Velké Losenice v Polsku 

spojené s pořízením informačních a dárkových předmětů a následné pozvánky pro 

druhou stranu k návštěvě v naší obci a uhrazením nákladů na pobyt včetně 

zorganizování programu v jarních měsících 2020. Následně bude docházet 

k recipročním výměnám žáků škol. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 20/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

20. Žádosti 

20.1 Žádost p. Lubomíra Macha a Lenky Veselé (č. j. OÚVL/1006/2019) o směnu 

pozemků 

 Příloha č. 16 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti (č. j. OÚVL/1006/2019) o směnu 

pozemků schvaluje záměr směny pozemku ve vlastnictví obce p. č. 4284 v k. ú. Velká 

Losenice za odpovídající část pozemku p. č. 5402 v k. ú. Velká Losenice. Směna bude 

realizována nákupem a prodejem. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/5/2019/10/02 Stránka 9 

 

Usnesení 21/5/2019/ZO bylo schváleno. 

 

20.2 Žádost TJ Velká Losenice (č. j. OÚVL/0985/2019) o výstavbu nového 

multifunkčního hřiště s umělým povrchem a nové tribuny u fotbalového hřiště včetně 

šaten, sprch a dalšího zázemí 

 Příloha č. 17 

 

Starosta informoval o stavu a majetkových poměrech pozemků příhodných pro výstavbu 

hřiště a o požadavcích školy na nová sportoviště. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost TJ Velká Losenice 

(č. j. OÚVL/0985/2019) o výstavbu nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem 

a nové tribuny u fotbalového hřiště včetně šaten, sprch a dalšího zázemí. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 2 

Usnesení 22/5/2019/ZO bylo schváleno 

 

 

Zastupitelstvo dále diskutovalo problematiku a priority sportovišť v obci a možné zařazení 

projektů do strategie rozvoje obce, která bude aktualizována v příštím roce. 

 

 

20.3 Žádost (č. j. OÚVL/1056/2019) o svolání jednání vlastníků pozemků v lokalitě Pod 

Háječkem - část B za účelem zhotovení geometrického plánu. 

 Příloha č. 18 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice na základě žádosti (č. j. OUVL/1056/2019) pověřuje 

starostu ke svolání jednání vlastníků pozemků v lokalitě Pod Háječkem - část B. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 3 

Usnesení 23/5/2019/ZO bylo schváleno 

 

21. Různé 

21.1 Seznámení se Zápisem z kontrolního úkonu Ministerstva zemědělství 

(č. j. OÚVL/1037/2019) 

 Příloha č. 19 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z kontrolního úkonu ze dne 

24. 9. - 25. 9. 2019 a pověřuje starostu k zajištění náprav dle kontrolního zjištění. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 24/5/2019/ZO bylo schváleno 

 

  

21.2 Dále starosta informoval o situaci ohledně stavby pivovaru, zvýšené potřebě vody 

a požadavku na zřízení vrtu a hydrogeologického průzkumu. 

 

 

21.3 P. Rosecký jménem SDH: 

- žádá o zapůjčení obecního traktoru a vozu na sběr železa. 

- informoval o poškozování fasády hasičské zbrojnice kontejnery na odpad.  

 

 

22. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 21:58 hod. 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera  ....................................................... 

 

Ověřili:  Miloslav Černý  ....................................................... 

   Aleš Wasserbauer  ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček 

                 starosta obce 


