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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 7/2019/12/11, 

konaného dne 11. 12. 2019 od 18:05 hod v zasedací místnosti OÚ ve Velká Losenice 

 
 

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 13 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni: Miroslav Kružík, Josef Ptáček 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Josef Pátek, Lenka Neuvirtová  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele Milana Lemperu a navržené 

ověřovatele zápisu Josefa Pátka a Lenku Neuvirtovou. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Předsedající navrhuje doplnit program jednání o body s názvem: 

● Nabytí pozemku p. č. 405 v k. ú. Velká Losenice 

● Veřejnoprávní smlouva - dotační management 

● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1910-030 z 26. 6. 2019 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje předložený program jednání s doplněním: 

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. 14/2019, rozpočtové opatření č. 15/2019 

5. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 

6. Kontokorentní úvěr obce 

7. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2020 
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8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4064 v k. ú. Velká Losenice 

9. Záměr bezplatného užívání části pozemku p. č. 325/16 v k. ú. Pořežín  

10. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2020 

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 

12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného 

13. Úprava vyjádření obce k záměru rozšíření pivovaru v průmyslové zóně 

14. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 

15. Nabytí pozemku p. č. 405 v k. ú. Velká Losenice 

16. Veřejnoprávní smlouva - dotační management 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1910-030 z 26. 6. 2019 

18. Žádosti 

19. Různé 

20. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 13. 11. 2019 přednesl Vlastimil 

Dvořák. 

Starosta požádal o doplnění svého jména u výsledků hlasování 27/6 a 28/6. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce s doplněním jména u výsledků hlasování 27/6 a 28/6. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konané 19. 11. 2019 a 10. 12. 2019 

seznámil Miroslav Černý. 

Starosta dále doplnil informaci o odložení platnosti zákona zpřísňujícího nakládaní s kalovou 

koncovkou z ČOV a souvisejícím jednání s VAK Havlíčkův Brod a VAS Žďár nad Sázavou. 

 

Návrh usnesení: 

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

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 14/2019, rozpočtové opatření č. 15/2019 
Příloha č. 2, Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtové opatření 

č. 14/2019 radou obce dne 19. 11. 2019, číslo usnesení 2/18/2019/RO a bere na vědomí 

schválení Rozpočtové opatření č. 15/2019 radou obce dne 10. 12. 2019, číslo usnesení 

8/19/2019/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje vyřazení nefunkčního majetku obce Velká 

Losenice dle předloženého Návrhu na vyřazení majetku. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

6. Kontokorentní úvěr obce 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje možnost čerpání kontokorentního úvěru 

u ČSOB v roce 2020 ve výši 1 500 000 Kč a jeho případného využití. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro:13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/7/2019/ZO bylo schváleno. 
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7. Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2020 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje ROZPOČET OBCE VELKÁ LOSENICE 

na rok 2020 v předložené podobě.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

8. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4064 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 4064 (cca 200 

m
2
) v k. ú. Velká Losenice trvalý travní porost za cenu 60,-Kč za m

2
 dle znaleckého 

posudku č. 2782/102/2019, na pozemku nejsou evidována věcná břemena, 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 9/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Záměr bezplatného užívání části pozemku p. č. 325/16 v k. ú. Pořežín  
Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje bezplatné užívání části pozemku 

p. č. 325/16 v k. ú. Pořežín dle přiloženého náčrtu žadateli panu ......................................... 

...................................... na dobu 10 let. Pozemek nebude uživatelem osázen vzrostlým 

porostem, bude udržován s řádnou péčí. Žadatel je seznámen s požadavkem k umožnění 

přístupu na uvedený pozemek obce z důvodu případné opravy objektu hasičárny na 

pozemku st. 31. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 10/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

10. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2020  
Příloha č. 8 
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Starosta informoval, že aktuální cena vodného a stočného nepokrývá provozní náklady, 

zvýšení má tuto ztrátu částečně kompenzovat. Cílem je navýšit ceny vodného a stočného na 

úroveň provozních nákladů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje s platností od 1. 1. 2020 cenu vodného 

20,00 Kč včetně DPH za 1 m3 a cenu stočného 21,50 Kč včetně DPH za 1 m3. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 11/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
Příloha č. 9 

 

Starosta vysvětlil, že k aktualizaci dochází zejména z důvodu aktualizace souvisejících 

předpisů a zjednodušení článku 6 týkajícího se osvobození od poplatků. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, 

o místním poplatku ze psů.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného 
Příloha č. 10 

 

Důvodem aktualizace je aktualizace souvisejících právních předpisů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, 

o místním poplatku ze vstupného. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 13/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

13. Úprava vyjádření obce k záměru rozšíření pivovaru v průmyslové zóně 
Příloha č. 11 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice, na základě žádosti Firmy ENKORY z 11. 12. 2019 

o úpravu vyjádření obce k záměru rozšíření pivovaru, souhlasí s realizací vrtu pro 

potřeby pivovaru s podmínkou že, z důvodu zhoršení hydrologické situace, nebude 

v následně uzavřené smlouvě o odběru vody požadováno množství 50 m
3
 garantované 

ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 1. 12. 2015, ale pouze množství potřebné 

k výrobě samotného produktu v očekávaném rozsahu do 20m3 denně. Voda potřebná 

pro ostatní technologie bude v případě nedostatku vody čerpána z výše uvedeného vrtu 

na pozemku žadatele. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu ke smluvnímu zajištění změny garantovaného množství 

před vydáním stanoviska, nejpozději do následujícího jednání zastupitelstva obce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 1 

Usnesení 14/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

14. Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 
Příloha č. 12 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Plán zasedání zastupitelstva obce na rok 

2020 dle přílohy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

15. Nabytí pozemku p. č. 405 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 13 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami 

č. j. UZSVM/BZR/4748/2019-BZRM, a to k pozemku parcelní číslo 405, ostatní plocha, 

jiná plocha, chráněná krajinná oblast – II.–IV. zóna v obci a k. ú. Velká Losenice, 

z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví obce Velká 

Losenice, včetně zavazujících a omezujících podmínek uvedených v Čl. IV. smlouvy 

a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/7/2019/ZO bylo schváleno. 

16. Veřejnoprávní smlouva - dotační management 
Příloha č. 14 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Velká 

Losenice a městem Žďár nad Sázavou o smluvním výkonu dotačního managementu pro 

obec Velká Losenice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13  Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 17/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1910-030 z 26. 6. 2019 
Příloha č. 15 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1910-030 

z 26. 6. 2019 mezi obcí Velká Losenice a společností 1. Žďárská plynařská a vodařská, 

a.s., IČO: 25531328 se sídlem Beranových 698, Praha 199 00. Předmětem dodatku je 

úprava doby plnění pro Etapu I. a IV. na 31. 03. 2020 dle přílohy zápisu. Ostatní 

ustanovení zůstávají v platnosti beze změn. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 18/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

18. Žádosti 

18.1   Žádost ........................  (č. j. OUVL/1292/2019) o narovnání chybného vyměření hranic 

mezi žadatelem a Obcí Velká Losenice týkající se pozemku p. č. 4082 v k. ú. Velká Losenice. 

 Příloha č. 16 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje ........................ (č. j. OUVL/1292/2019) 

o narovnání chybného vyměření hranic mezi žadatelem a Obcí Velká Losenice týkající 

se pozemku p. č. 4082 v k. ú. Velká Losenice a pověřuje starostu k zajištění 

geometrických plánů a přípravě smluv. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 19/7/2019/ZO bylo schváleno. 
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19. Různé 

19.1 Přijetí daru 

Starosta informoval o daru v rámci nákupu přívěsného vozu za traktor. Předmětem daru je 

tablet SYMFONY. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje přijetí daru - tabletu SYMFONY od 

dodavatele přívěsného vozu za traktor. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro: 13 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 20/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

19.2 P. Miloslav Černý připomněl termín podání žádosti přes program SZIF na vytěžení 

dřeva na 4. Q do konce února 2020. 

 

 

19.3 Starosta dále informoval o problematice čerpání dotace z Operačního programu 

životní prostředí 2014-2020 - Předcházení vzniku BRKO (biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů) ve Velké Losenici a partnerských obcích. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice pověřuje členy rady obce k opětovnému prověření 

problematiky čerpání dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 - 

Předcházení vzniku BRKO a komunikaci s partnerskými obcemi.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 2 

Usnesení 21/7/2019/ZO bylo schváleno. 

 

 

20. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:42 hod. 

 

 

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

Ověřili:  Josef Pátek   ....................................................... 

   Lenka Neuvirtová  ....................................................... 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                starosta obce 


