Zápis č. 1/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lošany konaného dne 5.11.2018 v
klubovně na fotbalovém hřišti
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolík, Roman Pospíšil,
Miloslav Kraus.
Jiří Barták
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva okrskové volební komise
4. Složení slibu zvolených zastupitelů
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
8. Zřízení komise kulturní a životního prostředí
9. Projev nového starosty
10. Diskuse
11. Návrh na usnesení
12. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18:05 hod. dosavadním místostarostou obce
Ing. Františkem Krulišem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dle prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1), konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z
celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající seznámil přítomné s programem v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K obsahu programu nebyly
vzneseny žádné námitky ani návrhy na doplnění.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Mgr. Jana Šrámka a ověřovateli zápisu Miloslava Krause
a Aleše Sobolika. K určeným osobám nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
3. Zpráva okrskové volební komise.
Zprávu okrskové volební komise přednesla předsedkyně volební komise paní Marie Benešová
(příloha č. 3)
4. Složení slibu zvolených zastupitelů.
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že
členka zastupitelstva Eva Pěkná přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Lošany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Předsedající
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2).
5. Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy:

Za sdružení Rozvoj navrhl člen zastupitelstva Aleš Sobolik zvolit do funkce starosty Miroslava
Jelínka.
Za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů Lošan a Lošánek navrhl člen zastupitelstva
Miloslav Kraus zvolit do funkce starosty Mgr. Jana Šrámka.
Zastupitelstvo obce Lošany volí starostou obce Lošany Miroslava Jelínka.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil).
Proti: 1 (Miloslav Kraus).
Zdrželi se: 1 (Miroslav Jelínek).
Zastupitelstvo obce Lošany volí starostou obce Lošany Mgr. Jana Šrámka.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 (Miloslav Kraus).
Proti: 1 (Jan Šrámek).
Zdrželi se: 4 (Miroslav Jelínek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil).
Starostou obce byl zvolen Miroslav Jelínek.
Předsedající zasedání Ing. František Kruliš poblahopřál panu Miroslavu Jelínkovi ke zvolení
starostou obce Lošany, předal mu státní symbol ČR a vyzval ho, aby se ujal řízení ustavujícího
zasedání. Starosta obce Miroslav Jelínek převzal vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
6. Volba Místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
Za sdružení Rozvoj navrhl člen zastupitelstva Aleš Sobolik zvolit do funkce místostarosty Mgr. Jana
Šrámka.
Za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů Lošan a Lošánek navrhl člen zastupitelstva
Miloslav Kraus zvolit do funkce místostarosty Miroslava Jelínka.
Zastupitelstvo obce Lošany volí místostarostu obce Lošany Mgr. Jana Šrámka.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 (Miroslav Jelínek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil).
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Jan Šrámek, Miroslav Kraus).
Zastupitelstvo obce Lošany volí místostarostou obce Lošany Miroslava Jelínka.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 (Miloslav Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 5 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil).
Místostarostou obce byl zvolen Mgr. Jan Šrámek.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
Předsedající navrhl zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) Volba finančního výboru.
Předsedající do funkce předsedy finančního výboru navrhl Romana Pospíšila, jako členy finančního
výboru navrhl Petra Staňka, Aleše Sobolika, Ivetu Peukerovou a Kláru Bartákovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.

Zastupitelstvo obce Lošany volí navržené složení finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil, M. Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Navržené složení finančního výboru bylo schváleno.
b) Volba kontrolního výboru.
Předsedající do funkce předsedy kontrolního výboru navrhl Jiřího Bartáka, jako členy kontrolního
výboru navrhl Miloslava Krause, Irenu Miškovskou, Aleše Sobolika a Milana Slezáka ml.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany volí navržené složení kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil, M. Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Navržené složení kontrolního výboru bylo schváleno.
8. Zřízení komise kulturní a komise životního prostředí
Předsedající navrhl zřízení komise kulturní a komise životního prostředí.
a) Volba kulturní komise
Předsedající do funkce předsedkyně kulturní komise navrhl Evu Pěknou, jako členy kulturní komise
navrhl Petru Pospíšilovou, Evu Pospíšilovou, Vladimíru Kosovou a Jaroslavu Hronovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany volí navržené složení kulturní komise.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil, M. Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Navržené složení kulturní komise bylo schváleno.
b) Volba komise životního prostředí.
Předsedající do funkce předsedy komise životního prostředí navrhl Miloslava Krause st, jako členy
komise životního prostředí navrhl Irenu Miškovskou, Ing. Vladislava Motýla, Petra Chaloupka a
Milana Slezáka ml.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany volí navržené složení komise životního prostředí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil, M. Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Navržené složení komise životního prostředí bylo schváleno.

9. Projev nového starosty
Pan starosta obce poděkoval za důvěru a zvolení do funkce starosty obce. Seznámil přítomné s
plánovanými investičními záměry, akcemi a s připraveností zastupitelstva obce na spolupráci se
všemi subjekty v obci, kteří mohou přispět ke zpestření veřejného života, výchově mládeže,
rozšíření kulturního vyžití a k utužování mezilidských vztahů. Jedním z prvořadých cílů a úkolů
zastupitelstva je snaha o zlepšení přístupu našich občanů, ke zlepšování celkového vzhledu našich
obcí, údržbě vlastních objektů a jejich okolí, udržení čistoty a úpravy veřejného prostranství a zeleně
v obci, ale i v pomoci při ochraně přírody a okolní krajiny. Uvítá větší zájem a větší účast občanů na
kulturních, sportovních a společenských akcích v obci, neboť každá takováto akce je setkáním lidí
žijících v této obci, příležitostí, kde mohou probrat své radosti a starosti a společně se pobavit. V této
oblasti mají naši občané velké rezervy. Přivítá, aby zvolení zastupitelé i občané, kteří ve volbách
kandidovali do zastupitelstva šli příkladem a zúčastňovali se veřejného života v obci a všech akcích
o kterých bylo hovořeno. Při oslavě 100 let republiky byla bohužel velmi nízká účast občanů, stejně
tak byla velmi nízká účast kandidátů do zastupitelstva. To jsou věci, které by se měly do budoucna
napravit. V závěru starosta poděkoval občanům jménem všech nově zvolených zastupitelů za jejich
hlasy a podporu při volbách a poděkoval končícím členům zastupitelstva paní Miškovské, panu
Ing.Motýlovi, panu Staňkovi a zvláště dnes už bývalému místostarostovi panu Ing.Krulišovi, se
kterým pracoval 2 volební období. Novému zastupitelstvu popřál, aby i přes případné rozdílné
názory na některé záležitosti, které budou řešit, dokázalo nalézt co nejvhodnější řešení, aby
jednotlivé problémy řešilo věcně, bez zbytečných emocí, ku prospěchu obce a jejich obyvatel. Věří,
že zastupitelé od práce neodradí případné neúspěchy a nezdary, a ani ne vždy objektivní kritika
některých občanů. Vždyť jak říkala již babička Boženy Němcové: „Není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem.“
10. Diskuse
a) Místostarosta pan Šrámek poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili voleb a dostavili se na
dnešní schůzi, čímž projevili zájem o to, co se v obci a na zastupitelstvu děje, projednává a řeší.
Dále poděkoval panu Krausovi za navržení jeho osoby jako starosty s konstatováním, že jejich
sdružení se již před volbami jednomyslně shodlo, že v případě volebního úspěchu, podpoří v
následujícím volebním období jako starostu Miroslava Jelínka, aby se zdárně dokončily všechny
akce a projekty, které byly v minulém volebním období započaty.
b) Slečna Michaela Benešová upozornila na nutnost řešení bezpečnosti dopravy při výjezdu z obce
směrem na Kolín, kde vozidla jezdí rychle. Chodí zde s kočárkem a mnoho dalších rodin zde má děti
a bylo by vhodné vybudování chodníku nebo jiné zpevnění např. štěrkem, aby bylo možné uhnout
mimo vozovku před projíždějícími vozidly. Starosta Jelínek odpověděl: Před dvěma lety byl posunut
začátek obce až za jejich dům, ale bohužel řada řidičů padesátku vůbec nerespektuje. Budeme
tento problém řešit.
c) pan Antonín Čahoj st., nákladní automobily jezdí přes Lošánky z Libodřic, mostek směrem na
Kbel se již rozpadá.
Starosta: toto již jsme řešili, prováděli jsme měření hlučnosti, ale bylo v normě. Budeme se tím dále
zabývat.
d) paní Petra Pospíšilová: Nejednalo se o tom, že by se postavil nějaký obchvat mezi vesnicemi pro
nákladní dopravu z lomu Libodřice, aby přes nás ani Mančice vůbec nejezdili?
Starosta Jelínek odpověděl: Ano, jednu dobu zde byl takový návrh, ale neprošlo to.
11. Návrh usnesení
Předsedající vyzval zastupitele Romana Pospíšila, aby předložil návrh usnesení v následujícím
znění.

Usnesení č. 1/1/2018
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lošany konaného dne 5.11.2018.
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích)
1) Starostu obce – Miroslava Jelínka
2) Místostarostu obce – Mgr. Jana Šrámka
b) Bere na vědomí složení slibu 6-ti členů zastupitelstva (Miroslava Jelínka, Mgr. Jana
Šrámka, Evy Pěkné, Romana Pospíšila, Aleše Sobolika, Miloslava Krause) podle § 69
odst. 2 a odst. 3 zákona o obcích.
c) Zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
1) Finanční výbor
2) Kontrolní výbor
3) Kulturní komisi
4) Komisi životního prostředí
d) Jmenuje do funkce
1) Předsedu finančního výboru – Romana Pospíšila
2) Členy finančního výboru – Petra Staňka, Aleše Sobolika, Ivetu Peukerovou,
Kláru Bartákovou
3) Předsedu kontrolního výboru – Jiřího Bartáka
4) Členy kontrolního výboru – Miloslava Krause, Irenu Miškovskou, Aleše
Sobolika, Milana Slezáka ml.
5) Předsedu kulturní komise – Evu Pěknou
6) Členy kulturní komise – Petru Pospíšilovou, Evu Pospíšilovou, Vladimíru
Kosovou, Jaroslavu Hronovou
7) Předsedu komise životního prostředí – Miloslava Krause st.
8) Členy komise životního prostředí – Irenu Miškovskou, Ing.Vladislava Motýla,
Petra Chaloupka, Milana Slezáka ml.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, připomínky a návrhy k
usnesení. Žádné stanovisko, připomínky ani návrhy sděleny nebyly.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Miroslav Jelínek, Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil, M. Kraus).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
12. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Slib člena zastupitelstva obce
3) Zpráva okrskové volební komise

Zápis byl vyhotoven dne 12. listopadu 2018.

Ověřovatelé: Miloslav Kraus …..................................
Aleš Sobolík ....................……………...

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 13.11.2018
Sejmuto:

