Zápis č. 2/2018
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 16.11.2018
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolík, Miloslav Kraus,
Jiří Barták
Roman Pospíšil
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Složení slibu člena ZO
5. Ověření zápisu z minulého zasedání
6. Kontrola plnění usnesení
7. Rozpočtové opatření č. 6/2018
8. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Lošany
9. Rozpočet obce na rok 2019
10. Jmenování inventarizační komise
11. Návrh měsíčních odměn členů ZO
12. Různé
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18:06 hod. starostou obce Miroslavem
Jelínkem (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.
Program byl jednomyslně schválen.
2. Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Mgr. Jana Šrámka.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jiřího Bartáka a Aleše Sobolika. K určeným osobám nebyly
vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající vyzval zastupitele Jiřího Bartáka ke složení slibu. 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 zastupitele Jiřího
Bartáka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2).
Zastupitel Jiří Barák složil slib bez výhrad.

5. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 1/2018 ze dne 5.11.2018 byl ověřen panem Krausem a
Sobolikem – bez připomínek a návrhů. Ostatní zastupitelé k tomuto zápisu rovněž neměli
připomínky ani návrhy.
6. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání bylo přijato pouze schvalovací usnesení. Další usnesení, která by ukládala
termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.
7. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Eva Pěkná předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 a plnění
rozpočtu obce za období 1/2018 až 11/2018.
Paní Pěkná vysvětlila zastupitelům obce jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Lošany schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 6/2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 1/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
8. Návrh jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k obsahu Jednacího řádu zastupitelstva obce
Lošany (příloha č. 3), který jim byl doručen s pozvánkou a měli možnost jej řádně prostudovat.
Přítomní zastupitelé ke znění Jednacího řádu neměli žádné připomínky ani návrhy.
Zastupitelstvo obce Lošany schvaluje znění Jednacího řádu zastupitelstva obce Lošany.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
9. Rozpočet obce na rok na rok 2019
Předsedající navrhl, aby byl finanční výbor pověřen k přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2019,
aby zastupitelstvo obce počátkem prosince 2018 tento návrh rozpočtu projednalo a případně
mohlo provést změny nebo doplnění.
Všichni přítomní zastupitelé obce (v počtu 6)souhlasí s návrhem na pověření finančního výboru
na sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019.

10. Jmenování inventarizační komise
Předsedající jmenoval členy inventarizační komise ve složení:
Předseda: Roman Pospíšil
Členové: Miloslava Kraus, Iveta Peukerová
Předsedající stanovil termín inventarizace v období od 18.12.2018 do 31.1.2019.
11. Návrh měsíčních odměn členů Zastupitelstva obce.
Předsedající předložil zastupitelům návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
obce Lošany (příloha č. 4), který zastupitelé obdrželi společně s pozvánkou.
K návrhu se zastupitelé vyjádřili:
a) Aleš Sobolík – odměny jsou v hranici tolerance, pro starostu a místostarostu jsou přiměřené
a co se týče odměn pro ostatní zastupitele, tak tam se částka navýšila a to si myslí, že je v
pořádku, protože je to práce, která stojí čas a nikdo dnes nedělá nic zadarmo. Za sebe se
vzdal měsíční odměny, která mu byla navrhnuta, neboť částka je pro něj zanedbatelná a
přidělá mu starosti s daňovým přiznáním. Navrženou odměnu pro jeho osobu by rád věnoval
rovnoměrně mezi spolky v obci Lošany (rybáře, hasiče, fotbalisty a šipkaře).
b) Eva Pěkná – dle výše odměn v okolních obcích, tak s ohledem na počet obyvatel v obci se
jedná o reálný a rozumný návrh.
c) Jan Šrámek – zdůraznil, že dle nařízení vlády, kterým je stanovena maximální výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva bychom se s ohledem na počet obyvatel měli pohybovat
kolem 50 procent maximální výše stanovené nařízením vlády. U starosty a místostarosty by
návrh zachoval, ale u předsedů výborů a komisí navrhl navýšení odměn na 1.200,- Kč.
d) Jiří Barták – navrhl pro předsedkyni kulturní komise navýšení na 1.500,- Kč, neboť s kulturní
komisí je mnoho práce, ví co to obnáší. Kulturních akcí je 10 až 14 za rok a výbory se
scházejí asi 4x.
e) Miroslav Jelínek - shrnul upravené návrhy měsíčních odměn následovně: U starosty a
místostarosta zůstane výše odměn dle původního Návrhu měsíčních odměn (příloha č. 4). U
předsedů kontrolního výboru, finančního výboru a komise životního prostředí bude měsíční
odměna navýšena na 1.200,- Kč, u předsedkyně kulturní komise bude měsíční odměna
navýšena na 1.500,- Kč, u Aleše Sobolika člena finančního a kontrolního výboru (na vlastní
žádost) stanovena měsíční odměna ve výši 0 Kč (příloha č. 5) od 17.11.2018.
Zastupitelstvo obce
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:

Lošany schvaluje upravený návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
6 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus, Barták)
0
0

Usnesení č. 3/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Lošany od 17.11.2018.
12. Různé
a) Předsedající seznámil zastupitele se situací ohledně Souhlasu se stavbou na parcele č.
586/30, LV č. 391 v kú Lošany. Jedná se o pozemek u Kolowratu, přes který má být do Lošan
přiveden vodovod a vlastník pozemku Josef Kolovecký souhlasil se stavbou pouze za
předpokladu, že bude uzavřena smlouva o věcném břemeni nebo bude pozemek obcí od něj
odkoupen.

Zastupitelé se po diskuzi a zhodnocení situace dohodli, že není třeba odkupovat pozemek a
přistoupí se k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
b) Předsedající seznámil zastupitele s přípravou výběrového řízení na zaměstnance obce s
nástupem k 1.1.2019, kdy se uvolní místo po Stanislavu Venclovi, který k 31.12.2018 končí.
Výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce.
c) Předsedající přislíbil, že na příštím jednání Zastupitelstva obce bude připraven souhrn
informací k probíhající realizaci kanalizace a vodovodu, aby všichni zastupitelé byli informováni o
aktuálním stavu. V současné době probíhá zakreslování domovních přípojek, kdy do 28.11.2018
by měly být všechny přípojky zakresleny. Firma zpracuje přes zimu jednotlivé projekty, které
budou zaslány na stavební úřad a všichni majitelé dotčených pozemků dostanou jedno
vyhotovení projektu pro další využití. Cena projektu domovní přípojky kanalizace a vodovodu
bude 4.200,- Kč za jeden připojený objekt. Veškerou součinnost v této věci provádí Ing. Kruliš.
d) Zastupitelé se dohodli, že ve věci připojení kanalizace a vodovodu k jednotlivým objektům
bude naplánována veřejná schůzka s realizační firmou, aby byli občané informováni a mohli
případně položit konkrétní dotazy.

13. Diskuze
a) Eva Pěkná
 1.12.2018 bude v Hospodě Maštal Mikulášská nadílka pro děti a 2.12.2018 rozsvícení
vánočního stromku, plakáty jsou na vývěskách i na webových stránkách obce Lošany
 žádá o zveřejnění v zápise, že její pracovní náplň účetní a administrativní pracovnice obce je
v souladu s funkcí zastupitele obce a nejde o střet zájmů
 od listopadu je možnost v úředních hodinách uzavřít nové smlouvy na pronájem hrobových
míst
 navrhla zahájení společného jednání s obcí Kbel ohledně řešení nákladní dopravy přes naše
obce.
b) Miloslav Kraus
 navrhl, aby byl odvolán z funkce člena kontrolního výboru a místo něj byl jmenován Ing.
Motýl – zastupitelé s návrhem souhlasí
 navrhuje vybavit pracovníky obce kárkou, nebo jim dát k dispozici teru, aby nevozili listí na
kolečku
 ošetřit přerostlou zeleň v obci.
c) Jan Šrámek
 pokud budou jednotliví zastupitelé chtít, aby byl jejich příspěvek součástí zápisu, nechť to
výslovně uvedou (v souladu s jednacím řádem)
 navrhuje, aby byl prováděn úklid listí i v Lošánkách u Louže a připojuje se k připomínce
Miloslava Krause, aby byli pracovníci vybaveni terou s vozíkem nebo pořádnou károu na
svoz listí, vozit listí na kolečku je nefektivní.
d) Aleš Sobolík
 Jan Šrámek používá k pořízení zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva obce mobilní
telefon, navrhl zakoupení kvalitního diktafonu, aby mohly být prováděny zvukové záznamy z
jednání zastupitelstva obce pro další využití v co nejlepší kvalitně, pokud na něj nebudou
peníze, navrhl tuto položku dát do rozpočtu na rok 2019
 navrhuje, aby zastupitelstvo obce započalo aktivně řešit nákladní dopravu přes Lošany a
Lošánky i za cenu najmutí nějakého odborníka, kterému se zaplatí





od 1.1.2019 je třeba vyřešit uskladnění obecní techniky, kterou má doma pan Vencl, protože
je nutné, aby technika byla k dispozici nepřetržitě novému zaměstnanci
potkal pracovníka ze Správy a údržby silnic, kterému řekl o špatném stavu mostku ve směru
na Kbel, tento přislíbil, že se na mostek zajede podívat a začne věc řešit,
Miroslav Jelínek doplnil, že během příštího roku se má oprava mostku na Kbel realizovat
navrhl sjednání firmy na čištění a revize komínů a kotlů, mnoho lidí ani neví o povinnosti mít
pravidelnou revizi a tímto jim to nabídneme.

e) Jiří Barták
 mostek na Kbel nesplňuje podmínky pro těžkou nákladní dopravu, stejně tak šířka vozovky,
už proto by tam nákladní vozidla neměla jezdit, v minulosti byly vymyšleny 2 trasy nákladních
vozidel z libodřického lomu, jedna přes Poboří na státovku Praha – Kolín a druhá přes
Mančice a Pučery na hlavní silnici Praha – Kutná Hora.
Jan Šrámek doplnil – bude havarijní stav mostku a problém s nákladní dopravou řešit
osobně na odboru dopravy Kolín, pokud stav komunikace neodpovídá nákladní dopravě je
třeba dát konkrétní podnět, kterým se bude někdo zabývat.
f) Předsedající Miroslav Jelínek stanovil úkoly jednotlivým zastupitelům:
 Aleš Sobolík se postará o výběr a pořízení diktafonu
 Jan Šrámek zahájí jednání s odborem dopravy Kolín ve věci nákladní dopravy přes Lošany a
prověří možnost hromadného čištění komínů a provedení revizí kotlů.
Zastupitelstvo obce Lošany schvaluje odvolání Miroslava Krause z funkce člena kontrolního výboru
a jmenuje Ing. Vladislava Motýla členem kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odvolání Miloslava Krause z funkce člena
kontrolního výboru a jmenuje novým členem kontrolního výboru Ing. Vladislava Motýla.
14. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 6).
15. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Slib člena zastupitelstva obce
3) Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
4) Návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Lošany.
5) Schválená výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Lošany.
6) Souhrn přijatých usnesení.

Ověřovatelé: Jiří Barták ............................................
Aleš Sobolík ....................……………...

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Příloha č. 6

Souhrn přijatých Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 16.11.2018

Usnesení č. 1/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Usnesení č. 2/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
Usnesení č. 3/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Lošany.
Usnesení č. 4/2/2018
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje odvolání Miloslava Krause z funkce člena
kontrolního výboru a jmenuje novým členem kontrolního výboru Ing. Vladislava Motýla.

…………………………………..
starosta

…………………………………..
místostarosta

