Zápis č. 5/2017
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 28.09.2018
Přítomni: Miroslav Jelínek, Ing. František Kruliš, Miloslav Kraus, Petr Staněk, Mgr. Jan Šrámek,
Ing. Vladislav Motýl, Irena Miškovská, paní Pěkná - účetní
Hosté: pan Ing. Milan Zámečník, pan Petr Chaloupek a paní Denisa Chaloupková, pan Jan Hron,
pan Ing. Stanislav Hrdina a pan Ladislav Čepek
Zastupitelstvo obce v počtu 7 členů je usnášeníschopné.
Zasedání Zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18:45 hod.
Přítomní byli seznámeni s programem jednání:
Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
7. Schválení výsledků výběrového řízení
8. Prodej pozemku v Lošanech
9. Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sparta
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

1. Program jednání byl jednomyslně schválen
2. Zapisovatelem byl určen: Ing. Kruliš
3. Ověřovateli zápisu byli určeni: pan Ing. Motýl, pan Mgr. Šrámek
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 4/2018 ze dne 09.08.2018 byl ověřen panem Krausem a
panem Staňkem bez připomínek.
Z ostatních zastupitelů k uvedenému zápisu měli připomínky:
a) paní Miškovská – zápis č.1/2018 ze zasedání finančního výboru ZO je neúplný – není uveden
výsledek kontroly
b) pan Mgr. Šrámek – dbát na srozumitelnost zápisu při začernění dotčených osob z důvodu
ochrany osobních údajů
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání ZO ze dne 9.8.2018 byla přijata 3 usnesení, která byla schvalovací. Další
usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2018
Paní Pěkná, účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 a
plnění rozpočtu obce za období 1 až 9/2018.
Paní Pěkná vysvětlila zastupitelům obce jednotlivé položky rozpočtového opatření.
S návrhem rozpočtového opatření č. 5/2018 souhlasí všichni přítomní zastupitelé, tj. v počtu 7.

Usnesení č. 1/5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84, odst. 2, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018.
7. Schválení výsledků výběrového řízení
Na pracovní schůzce zastupitelstva obce dne 20.8.2018 proběhlo posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku – kanalizace a ČOV Lošany.
Z obdržených nabídek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena a vybrána nabídka: „Společnost
Lošany“.
Správce: VPK Suchý, s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
Společník: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
Celková nabídková cena uvedené akce je ve výši 45,952.777,31 Kč bez DPH.
S výběrem zhotovitele zakázky souhlasí všichni přítomní zastupitelé, tj. v počtu 7.
Usnesení č. 2/5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení ve věci:
kanalizace a ČOV Lošany.
Veřejnou zakázku zhotoví „Společnost Lošany“,
Správce: VPK Suchý, s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
Společník: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
Celková nabídková cena uvedené akce je ve výši 45,952.777,31 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.
8. Prodej pozemku v Lošanech
Zastupitelé obce na svém dřívějším zasedání projednali žádost pana Petra Chaloupky, Lošany
24 na odkoupení obecního pozemku před svou nemovitostí.
Na základě zpracovaného geometrického plánu na oddělení předmětného pozemku se jedná o
pozemek p.č. 594/15 a pozemek 594/23, díl a, v k.ú. Lošany, o celkové výměře 346 m2, druh
pozemku – zahrada.
Záměr obce na prodej uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.
Ve stanoveném termínu se jiný zájemce o koupi tohoto pozemku nepřihlásil, cena pozemku byla
zastupiteli obce stanovena ve výši 70,- Kč/m2 + náklady na geometrické zaměření pozemku ve
výši 4.000,- Kč, tj. celkem 28.220,- Kč.
Zastupitelé obce při svém hlasování rozhodli následovně:
Pozemek p.č. 594/15 a pozemek p.č. 594/23, díl a v k.ú. Lošany o celkové výměře 346 m2, druh
pozemku – zahrada, bude prodán panu Petru Chaloupkovi, Lošany 24 za 28.220,- Kč.
S prodejem pozemku za stanovenou cenu souhlasí všichni přítomní zastupitelé, tj. v počtu 7.
Usnesení č. 3/5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 39, odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Prodej obecního pozemku p.č. 594/15 a
pozemku 594/23, díl a, vše v k.ú. Lošany o celkové výměře 346 m2, druh pozemku –
zahrada, panu Petru Chaloupkovi, Lošany 24 za cenu 28.220,- Kč.
9. Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sparta Lošany
Zastupitelé obce byli seznámeni s textem Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
uzavřenou mezi Obcí Lošany a TJ Sparta Lošany, z.s.. Dotace ve výši 20.000,- Kč byla
schválena v rozpočtu obce na rok 2018.
S uzavřením smlouvy souhlasí 4 zastupitelé (Jelínek, Kruliš, Šrámek, Staněk), proti jsou 3
zastupitelé (Miškovská, Kraus, Motýl). Ze všech přítomných zastupitelů, tj. v počtu 7.

Usnesení č. 4/5/2018
Zastupitelstvo Obce Lošany souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na
celoroční činnost TJ Sparta Lošany, z.s. a to ve výši 20.000,- Kč.
10. Různé
a) Dopis ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)
Zastupitelé byli seznámeni se zněním dopisu ředitele SFŽP starostovi obce panu Jelínkovi ve
věci naší žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na
výstavbu kanalizace a ČOV. Naše žádost v rámci 71. výzvy byla kladně vyhodnocena, ale
z důvodu alokace byla zařazena do zásobníku projektů. Ministerstvo životního prostředí
Státního fondu životního prostředí vyhlašuje novou výzvu č. 8/2018 z Národního programu
Životní prostředí, která je určena pouze pro projekty, které byly podány a splnily podmínky
přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP a zároveň byly zařazeny do
zásobníků projektů OPŽP, tedy i náš projekt.
b) Zásobování naší obce pitnou vodou
V naší obci proběhlo čištění obecních studní v areálu Obecního úřadu, před prodejnou a na
hřbitově. I přes vyčištění je hladina podzemní vody v těchto studních minimální a nelze z těchto
studní čerpat vodu.
U vodního zdroje na p.č. 207 v Lošanech (ve věži) bude z důvodu poklesu hladiny podzemní
vody sníženo čidlo na vypínání čerpadla s ohledem na hladinu vodního sloupce. I nadále však
trvá požadavek na maximální šetření s pitnou vodou,
U obecních studní v Lošanech u Chaloupků a v Lošánkách U Louže bude proveden opětovný
rozbor pitné vody na přítomnost koliformních bakterií.
11. Diskuse
a) Paní Miškovská
Kontrolní výbor žádá o předložení vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 20.000,- Kč dle
Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sparta Lošany uzavřené mezi Obcí
Lošany a TJ Sparta Lošany. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 5/6/2017
z jednání ZO Lošany ze dne 24.10.2017.
S tímto návrhem činnosti kontrolního výboru souhlasí všichni přítomní zastupitelé, tj. v počtu 7.
Usnesení č. 5/5/2018
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 119, odst. 3, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb.,
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje kontrolní výbor provedením
kontroly ve vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 20.000,- Kč dle Smlouvy o poskytnutí
dotace na celoroční činnost TJ Sparta Lošany uzavřené mezi obce Lošany a TJ Sparta
Lošany. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 5/6/2017 z jednání ZO Lošany
ze dne 24.10.2017.
b) Pan Šrámek
Obě volební strany v obci ve svých programech pro komunální volby propagují podporu spolků
v obci. Je tedy divné, když jedna z volebních stran nesouhlasí s finanční podporou spolku TJ
Sparta Lošany na rok 2018.
c) Pan Kraus
- Pan Vencl jezdí s přívěsem za malotraktor stále bez nástavků. Vozí vzduch a plýtvá
benzínem.
- Proč sportovci TJ Sparta Lošany nesekají fotbalové hřiště, když pan Vencl nestačí na
všechny práce v obci.
- Nebýt opozice prodal se bytový dům č.p. 55 díky opakované dražbě o 600.000,- Kč dráž
(pan Šrámek – děkuje opozici, ale ta zafungovala až po nabídkách).

d) Pan Čepek
Jaký je stav v obci v zásobování pitnou vodou (výše hladiny podzemní hladiny ve studních
v obci).
e) Pan Motýl
V případě ukončení činnosti p. Vencla koncem letošního roku je potřeba provést výběrové
řízení na jeho místo. Pan Vencl by měl v předstihu podat výpověď.
f)

Pan Jelínek
Poděkoval všem zastupitelům za jejich činnost v ZO za uplynulé volební období. Zároveň
vyzval jednotlivé zastupitele, aby krátce zhodnotili svou činnost v zastupitelstvu obce a
zastupitelstva jako celku. Zároveň poděkoval všem přítomným hostům za jejich pravidelnou
účast na zasedáních ZO.

12. Usnesení
Soubor přijatých usnesení je součástí zápisu a je zároveň vytištěn zvlášť.
13. Závěr
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21:00 hod.

……………………………………
Miroslav Jelínek
starosta obce

Ověřovatelé: pan Ing. Motýl…..………………………..
pan Mgr. Šrámek………...………………

Vyvěšeno:
Sejmuto:

