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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Losenice č. 1/2020/02/05, 

konaného dne 05. 02. 2020 od 18:00 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 10 zastupitelů, tudíž je 

zastupitelstvo usnášeníschopné (Příloha č. 1).  

 

Omluveni:  Josef Ptáček, Vít Rosecký, Václav Špinar 

Miroslav Černý, Jan Souček - omluveni ze začátku jednání 

  

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za zapisovatele navržen: Milan Lempera 

Za ověřovatele navrženi: Miroslav Kružík, Jan Souček,  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje zapisovatele a navržené ověřovatele 

zápisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 1/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Schválení programu jednání 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje upravený 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. 1/2020 

5. Stanovení obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku 

6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4094 v k. ú. Velká Losenice 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 16 v k. ú. Velká Losenice 

8. Prodej části pozemku p. č. 122 a části pozemku p. č. 14 v k. ú. Velká Losenice, 

vše v k. ú. Velká Losenice, záměr prodeje pozemku č. 4410 k.ú. Velká Losenice 

9. Koupě pozemku p. č. 5609 v k. ú. Velká Losenice 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce: ZO/1/2020/02/05 Stránka 2 

10. Koupě části pozemku p. č. 4399 a související prodej části pozemku p. č. 4405, 

vše v k. ú. Velká Losenice 

11. Pořízení autonomního sečení trávy 

12. Předcházení vzniku BRKO (biologicky rozložitelných odpadů)  

13. Oprava hráze rybníka v Pořežíně 

14. Projekt Dětská hřiště – Velká Losenice – Pod Peperkem, Na Šípech 

15. Rekonstrukce technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru ve Velké 

Losenici 

16. Výsadba stromů kolem cest nacházejících se mimo les 

17. Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice 

18. Převzetí cesty C7 do majetku obce 

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

20. Kontroly vlastních zdrojů vody 

21. Realizace stavby „Inženýrské sítě Pod Háječkem „C“, Velká Losenice“ 

22. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Pořežín 

23. Žádosti 

24. Různé 

25. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 2/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Dostavil se pan Miroslav Černý. 

 

 

2. Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce 

Usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce konané 11. 12. 2019 přednesl Miroslav Kružík. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se:  0 

Usnesení 3/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

3. Informace z jednání rady obce 

S informacemi z jednání rady obce Velká Losenice konaných 27. 12. 2019, 21. 1. 2020, 

4. 2. 2020 seznámil Miroslav Kružík. 
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Návrh usnesení: 

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

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 4/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 
Příloha č. 2 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice bere na vědomí schválení Rozpočtového opatření 

č. 1/2020 radou obce dne 4. 2. 2020, číslo usnesení 3/2/2020/RO. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 5/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

5. Stanovení obvyklé ceny pozemků dle znaleckého posudku 
Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje znalecký posudek č. 3357/27/2020 za 

účelem stanovení obvyklé ceny pozemků pro potřeby obce jako podkladu pro jednání 

o cenách nemovitých věcí pro jejich prodej a nákup. 

Dále stanovená cena pozemků je odborným odhadem znalce o jejich obvyklé ceně: 

- k. ú. Velká Losenice 

POZEMEK stavební  280 Kč/1 m
2
 

POZEMEK FC  110 Kč/1 m
2
 

POZEMEK za plotem   70 Kč/1 m
2
 

POZEMEK cesta    60 Kč/1 m
2
 

- k. ú. Pořežín 

POZEMEK stavební  130 Kč/1 m
2
 

POZEMEK FC    80 Kč/1 m
2
 

POZEMEK za plotem   60 Kč/1 m
2
 

POZEMEK cesta    40 Kč/1 m
2
 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 6/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4094 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 4 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 4094 (cca 

57 m
2
), trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví obce Velká Losenice za 

cenu 70 Kč/m
2
. Současně zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p. č. 4082 

(cca 52 m
2
), trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice, dle přiloženého grafického 

návrhu konceptu geometrického plánu, ve vlastnictví za cenu 70 Kč/m
2
. Žadatel je 

seznámen s věcnými břemeny na prodávaných pozemcích obce - vedení kanalizace. Na 

pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva. Náklady na zhotovení 

geometrického plánu a administraci smluv hradí obec.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 7/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 16 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 5 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje prodej části pozemku p. č. 16 (cca 100 m
2
), 

trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví obce Velká Losenice za cenu 

70 Kč/m
2
. Současně zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p. č. 247 trvalý 

travní porost v k. ú. Velká Losenice, dle přiloženého grafického návrhu konceptu 

geometrického plánu, ve vlastnictví za cenu 70 Kč/m
2
. Obě strany jsou seznámeny 

s věcnými břemeny na prodávaných pozemcích obce - na pozemku se nachází vedení nn 

E.ON. Na pozemcích nejsou evidována omezení vlastnického práva. Náklady na 

zhotovení geometrického plánu a administraci smluv hradí obec. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 8/1/2020/ZO bylo schváleno.  

 

 

8. Prodej části pozemku p. č. 122 a části pozemku p. č. 14 v k. ú. Velká Losenice, 

vše v k. ú. Velká Losenice, záměr prodeje pozemku č. 4410 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 6 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje koupi části pozemku p. č. 122 ostatní 

plocha v k. ú. Velká Losenice a části pozemku p. č. 14, ostatní plocha a zároveň 

odročuje záměr prodeje pozemku p. č. 4410, trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice 

ve vlastnictví obce Velká Losenice. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 9/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

9. Koupě pozemku p. č. 5609 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 7 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje koupi části pozemku p. č. 5609 (900 m
2
), 

PUPFL - lesní pozemek v k. ú. Velká Losenice, dle přiloženého grafického návrhu, ve 

vlastnictví na zhotovení geometrického plánu a administraci smluv hradí obec. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 (Lempera) 

Usnesení 10/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Dostavil se pan Jan Souček 

 

 

10. Koupě části pozemku p. č. 4399 a související prodej části pozemku p. č. 4405, vše 

v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 8 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4405, 

trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice ve vlastnictví obce Velká Losenice 592 11 za 

cenu 60 Kč/m
2
. Současně zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p. č. 4399, 

trvalý travní porost v k. ú. Velká Losenice, dle přiloženého grafického návrhu konceptu 

geometrického plánu, ve vlastnictví za cenu 60 Kč/m
2
. Obě strany jsou seznámeny 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: 11 Proti:  0 Zdržel se: 1 (Lempera) 

Usnesení 11/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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11. Pořízení autonomního sečení trávy 
Příloha č. 9 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje pořízení sekacího zařízení dle nabídky 

společnosti HT extra na sečení rovinatých ploch fotbalového stadionu formou 

operativního leasingu a pověřuje starostu k objednávce. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 12/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

12. Předcházení vzniku BRKO (biologicky rozložitelných odpadů)  

Miroslav Černý informoval zastupitele o historii projektu a podmínkách poskytnutí dotace, 

povinnosti obce zajištění a kontroly udržitelnosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice revokuje své usnesení č. 28/6/2019/ZO ze dne 13. 11. 

2019: 

ZO obce Velká Losenice schvaluje realizaci projektu “Předcházení vzniku BRKO 

(biologicky rozložitelných komunálních odpadů) ve Velké Losenici a partnerských 

obcích” v rozsahu 50 kompostérů pro obec Velká Losenice.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 2 

Usnesení 13/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá realizaci projektu “Předcházení vzniku 

BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů) ve Velké Losenici 

a partnerských obcích”. Pověřuje starostu k informování administrátora dotace, SFŽP, 

dotčených obcí.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 2 

Usnesení 14/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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13. Oprava hráze rybníka v Pořežíně 
Příloha č. 10 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje realizaci revitalizaci nádrže obce Velká 

Losenice v k. ú. Pořežín, na pozemcích p. č. 28 a 325/9 ve vlastnictví Obce Velká 

Losenice. Současně zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování odborných 

služeb č. 110902/2019 s poskytovatelem AXIOM engineering s.r.o., IČO 28855230 

v rozsahu a cen dle přiložené smlouvy a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na tento 

projekt v rámci dotačního programu “OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ” z fondů EU. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 15/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

14. Projekt Dětská hřiště – Velká Losenice – Pod Peperkem, Na Šípech 
Příloha č. 11 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Dětská hřiště - Velká Losenice 

Pod Peperkem, Na Šípech“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 

v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 16/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

15. Rekonstrukce technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru ve Velké 

Losenici 
Příloha č. 12 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce technického 

zázemí obce v areálu bývalého lihovaru“ z podprogramu MMR, Podpora revitalizace 

území 2020 - regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a souhlasí se 

závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce 2020. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 17/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy ENERGY BENEFIT Centre a. s. 

IČO 29029210 zpracování a podání projektové žádosti (dle vyhlášení výzvy MMR) 

v celkové ceně 55 000 Kč bez DPH a Administrace dotace v době udržitelnosti projektu 

po dobu 5 let v celkové ceně 65 000 Kč bez DPH + pro případ více žádostí o platbu 

v částce 5 000 Kč bez DPH za každou žádost o platbu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 18/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu firmy ENERGY BENEFIT Centre, a.s. 

IČO 29029210 týkající se zpracování a podání projektové žádosti (dle vyhlášení výzvy 

MMR) v celkové ceně 55 000 Kč bez DPH a Administrace dotace v době udržitelnosti 

projektu po dobu 5 let v celkové ceně 65 000 Kč bez DPH + pro případ více žádostí 

o platbu v částce 5 000 Kč bez DPH za každou žádost o platbu. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 19/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Institut pro veřejné zadavatele, 

s.r.o. IČO 03920071 pro organizaci výběrového řízení výběru dodavatele „Rekonstrukce 

technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru“ v celkové ceně 39 500 Kč bez DPH 

a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 20/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje členy výběrové komise pro výběr dodavatele 

„Rekonstrukce technického zázemí obce v areálu bývalého lihovaru“. Termín bude 

upřesněn. 

1. předseda komise - František Tonar 

2. člen 1 - Vlastimil Dvořák 

3. člen 2 - Miroslav Kružík 

4. člen 3 - Svatopluk Klusáček 

5. člen 4 - Josef Pátek 

6. Náhradníci - Josef Ptáček 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:0 

Usnesení 21/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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16. Výsadba stromů kolem cest nacházejících se mimo les 
Příloha č. 13 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje realizaci výsadby mimo les rostoucích 

stromů a keřů a pověřuje radu obce k vybrání zhotovitele projektové dokumentace. 

Realizace je administrována a spolufinancována prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody Žďár nad Sázavou. Navržené lokality dle přílohy: 

- cesta k Brantům;  

- cesta “od hřbitova na Račín” po rybník Rotajch;  

- cesta k rybníku U Trnu a k lesu;  

- cesta od Háječku k Bambouchu;  

- cesta okolo samoty Bambouch k lesu;  

- okolí vodojemu Bambouch.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci a pověřuje starostu obce 

k podpisu příslušných smluv. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 22/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

17. Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice 
Příloha č. 14 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje smlouvu závazku budoucího nabyvatele 

společného zařízení Protierozní mez PM1 v k. ú. Velká Losenice, na pozemcích parc. č. 

KN 5075 a 5133. Realizaci provede státní pozemkový úřad. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 23/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

18. Převzetí cesty C7 do majetku obce 
Příloha č. 15 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje bezúplatné převzetí Polní cesty C7 v k. ú. 

Velká Losenice do majetku obce, předávacím protokolem ze dne 23. 1. 2020, celková 

účetní hodnota předávané stavby ke dni předání je 11.058.482,00 Kč. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 24/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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19. Úprava vyjádření obce k záměru rozšíření pivovaru v průmyslové zóně 
Příloha č. 16 

 

P. Nedělka informoval o návštěvě v Herálci a dotazování ohledně zkušeností se zmíněnou 

firmou. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice odročuje jednání ohledně problematiky stavby etap 

II a III pivovaru v obci Velká Losenice na neurčito z důvodu aktuálního stanoviska 

stavebníka, společnosti ENKORY, a. s. z 31. 1. 2020. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 25/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

20. Kontroly vlastních zdrojů vody 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice stanovuje technickou komisi pro provedení kontroly 

technického zařízení propojení vlastních zdrojů vody s obecním vodovodem. Úkolem 

komise bude kontrola nepropojenosti systému vlastního zdroje vody užívaného 

v nemovitosti a provozovatele vodovodního řadu obce Velká Losenice. Kontrola bude 

provedena ve vytipovaných objektech ve Velké Losenici a Pořežíně. 

Členové technické komise: 

● Vlastimil Dvořák 

● Prokop Šenkýř 

● Lenka Neuvirtová 

● zaměstnanec obce 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 26/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

21. Realizace stavby „Inženýrské sítě Pod Háječkem „C“, Velká Losenice“ 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje realizaci stavby inženýrských sítí 

v lokalitě “Pod Háječkem C” v míře dle skutečného zájmu stavebníků. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 27/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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22. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Pořežín 
Příloha č. 17 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje soupis nových pozemků a mapu návrhu 

nového uspořádání pozemků ve vlastnictví obce Velká Losenice v k. ú. Pořežín dle 

komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín. Soupis pozemků a mapový podklad je 

přílohou zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu příslušných 

dokumentů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 28/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice souhlasí se změnou obecní a okresní hranice v rámci 

komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín. Změna hranice spočívá ve: „Výměra, 

která přechází z k. ú. Hřiště ve prospěch k. ú. Pořežín bude 1431 m
2
 a výměra, která 

přechází z k. ú. Pořežín ve prospěch k. ú. Ronov nad Sázavou bude 1559 m
2 

(dle stavu v 

katastru nemovitostí ze dne 17. 1. 2020). K. ú. Pořežín se touto změnou zmenší o 128 m
2
. 

Současně zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje dohodu o změně hranice 

katastrálního území Hřiště, Ronov nad Sázavou (Město Přibyslav) a katastrálního 

území Pořežín (Obec Velká Losenice).  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení 29/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

23. Žádosti 

23.1 Žádost (č. j. OUVL/0017/2020) o koupi části pozemku parc. č. 903 v k. ú. Velká 

Losenice.  

Příloha č. 18 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost o koupi části pozemku parc. č. 903 v 

k. ú. Velká Losenice.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 30/1/2020/ZO bylo schváleno. 
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24.1 Žádost (č. j. OUVL/0127/2020) o koupi pozemku parc. č. 355 v k. ú. Velká Losenice.  

Příloha č. 19 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost o koupi pozemku parc. č. 355 v k. ú. 

Velká Losenice. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 31/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

25.1 Žádost (č. j. OUVL/0146/2020) o částečné finanční krytí nákladů na zřízení 

parkovacích míst pro osobní automobily u bytového domu č. p. 234.  

Příloha č. 20 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice zamítá žádost o částečné finanční krytí nákladů na 

zřízení parkovacích míst pro osobní automobily u bytového domu č. p. 234.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 32/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

 

24. Různé 

24.1 Josef Pátek informoval o možnosti získání dotace na nákup dopravního automobilu 

pro SDH Pořežín. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Velká Losenice schvaluje finanční spoluúčast na pořízení 

dopravního automobilu pro SDH Pořežín a pověřuje starostu k zajištění nabídek na 

administraci dotace a výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu. Dále 

pověřuje radu obce k výběru administrátora dotace a ke jmenování hodnotící komise 

výběru dodavatele dopravního automobilu. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se: 0 

Usnesení 33/1/2020/ZO bylo schváleno. 

 

24.2 Starosta informoval o stavu vodovodní sítě po zokruhování - zlepšily se tlakové 

poměry, ale došlo také ke změně toku v potrubí, čímž je voda kalnější. Odkalování bude 

probíhat častěji, dle potřeby bude provedeno čištění. 
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24.3 vznesl dotaz ohledně odpadového hospodářství a cen odvozu tříděných odpadů 

(papíru). 

 

25. Závěr 

Zasedání zastupitelstva obce bylo starostou obce ukončeno v 22:03 hod. 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Milan Lempera v. r. 
 

Ověřili:  Miroslav Kružík v. r. 

   Jan Souček v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Svatopluk Klusáček v. r. 

                starosta obce 

 

 


