Zápis č. 3/2018
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 3.12.2018
Přítomni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil,
Miloslav Kraus, Jiří Barták.
Irena Miškovská, Iveta Peukerová.
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočet obce na rok 2019
7. Výstavba vodovodu a kanalizace
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 17:30 hod. starostou obce Miroslavem
Jelínkem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1), konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového
počtu 7 členů), 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 Romana Pospíšila a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 2/2018 ze dne 16.11.2018 byl ověřen Alešem Sobolikem a
Jiřím Bartákem.
Aleš Sobolik – bez připomínek a návrhů.
Jiří Barták – měl několik připomínek ke stylistickému zpracování zápisu a upozornil na chyby v
interpunkcích. K věcnému obsahu zápisu neměl připomínky ani návrhy.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání bylo přijato pouze schvalovací usnesení. Další usnesení, která by ukládala
termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Eva Pěkná podrobně seznámila všechny přítomné s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu na
rok 2019. Zastupitelé a hosté měli následující návrhy na změnu nebo doplnění:
a) Aleš Sobolik – v položce tělovýchova navrhuje finančně posílit podporu spolku fotbalistů,
hasičů a rybářů. Navrhl posílení rozpočtu o 7.000 Kč pro SDH Lošánky, dále navýšit
rozpočet TJ Sparta Lošany, aby se opravily lavice na fotbalovém hřišti. Dále se zamyslet se v
rozpočtu nad tématem zálohování. Odpověděla Eva Pěkná – domnívám se, že zálohování
máme na Obecním úřadě vyřešené dostačujícím způsobem.
b) Miloslav Kraus – navrhl udělat cestu ke hřišti podle pana Pospíšila, kde parkoval autobusy a
realizovat nějaké posezení v parku u sběrného dvora v Lošánkách.
c) Jiří Barták – dodávka pitné vody z Vodosu příliš nefungovala, navrhl se zamyslet nad tím,
zda částka v rozpočtu není zbytečně vysoká. Odpověděla Eva Pěkná – není to jen na vodu,
v rozpočtu je rezerva, kdyby byl třeba jakýkoliv technický zásah nebo služba v souvislosti s
dodávkou vody.
d) Irena Miškovská – neopomenout realizaci veřejného osvětlení u hřiště, kde je tma. Dotázala
se, proč je proti minulému roku ponížena daň z nemovitostí. Odpověděla Eva Pěkná:
finanční částka chodí postupně, letos ještě nepřišla celá částka. Dále navrhla navýšit příjem
v rozpočtu na pohřebnictví, neboť poplatky za hrobová místa se budou platit i příští rok.
Odpověděla Eva Pěkná: ano částku navýšíme.
e) Miroslav Jelínek - shrnul změny v Návrhu rozpočtu na rok 2019 následovně:
1. Navýšení příjmu na pohřebnictví o 8.000 Kč.
2. Navýšení výdajů pro Rybářský spolek Lošany o 5.000 Kč.
3. Navýšení výdajů na drobný hmotný majetek pro SDH Lošánky o 7.000 Kč.
4. Navýšení výdajů na rozšíření veřejného osvětlení o 50.000 Kč.
Všichni zastupitelé s výše uvedenými změnami v Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 souhlasili.
7. Výstavba vodovodu a kanalizace
Předsedající seznámil všechny přítomné s aktuálním stavem realizace kanalizace a vodovodu.
Kanalizace: Bylo vydáno stavební povolení, bylo provedeno zakreslení domovních přípojek, kdy
zpracování projektů včetně projednání na Stavebním úřadě by se mělo realizovat na jaře 2019.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí by měla být schválena, čeká se na podepsání
smlouvy, což bude v nejbližších dnech. Žádosti o dotace a výběrové řízení na zhotovitele nám
zajištovala spol. Witero s.r.o., se kterou máme smlouvu, tedy veškeré nabídky a další
administrativní náležitosti jsou řešeny mimo obec. V soutěži podaly nabídku 4 společnosti,
nejvýhodnější nabídku podala Společnost Lošany s.r.o., která zvítězila s nabídkou zhotovení za
částku cca 45.950.000 bez DPH. S touto společností byla uzavřena smlouva o dílo.
Vodovod: Byla podána žádost o sloučené územní a stavební řízení, do února 2019 plánujeme
požádat o dotaci na Ministerstvu životního prostředí. Přivaděč vodovodu bude napojen u
Radovesnic I, kde je odbočka na Křečhoř. U fotbalového hřiště v Lošanech bude umístěna
akumulační nádrž, odkud bude rozvod po obci. Výběrové řízení na zhotovitele vodovodu je v
plánu na jaře 2019, což bude opět zajišťovat spol. Witero s.r.o.
Financování kanalizace a vodovodu bude prováděno s nejvyšším možným využitím dotací a z
finančních rezerv v rozpočtu obce. Dále bude na zastupitelstvu obce projednána případná výše
finanční spoluúčasti majitelů připojovaných nemovitostí a zbylá částka bude řešena úvěrem.

8. Různé
Předsedající informoval zastupitelé:
a) Od 1.1.2019 bude účtována úhrada za odběr vody z obecního vodního zdroje, všichni
dotčení odběratelé byli vyzváni, aby si do konce roku 2018 nechali instalovat vodoměry a
bude se platit vodné dle odebraného množství. Stanovení výše poplatku za vodné, bude
předmětem příštího zasedání zastupitelstva.
b) Byla zveřejněna informace o výběrovém řízení na zaměstnance obce po Stanislavu Venclovi,
který k 31.12.2018 končí. Přihlášku lze podat do 21.12.2018 na Obecní úřad Lošany.
c) Dne 30.11.2018 proběhlo v budově OÚ Lošany dílčí přezkoumání hospodaření obce Lošany.
Všichni Zastupitelé byli seznámeni se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Lošany za rok 2018 odborem kontroly ze Středočeského kraje ze dne 30.11.2018. Výsledek
dílčího přezkoumání obce – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí
9. Diskuze
a) Miloslav Kraus - v Lošánkách u Louže je nefunkční studna. Odpověděl předsedající: studna u
Louže zamrzla, aktuálně řešíme opravu.
b) Jan Šrámek
1. seznámil přítomné s výsledkem jednání ohledně zajištění kominíků a firem, které
provádějí revize kotlů na tuhá paliva. Nejbližší možný termín, kdy by mohlo být
provedeno hromadné čištění komínů je v polovině ledna 2019, s revizí kotlů je to
obdobné a navíc je třeba řešit značku kotle, neboť žádný revizní technik nemá licenci na
všechny značky kotlů. S ohledem na probíhající topnou sezonu bylo dohodnuto, že
hromadné čištění komínů a případné zajištění revizí bude provedeno na přelomu léta a
podzimu 2019.
2. v posilovně na hřišti je nový stroj na posilování nohou a do konce týdne by měl být
instalován i běhací pás, který je objednán.
3. seznámil přítomné s výsledkem jednání s p. Volfem na Odboru dopravy Městského úřadu
Kolín, ohledně situace s nákladní dopravou přes Lošany a Lošánky. Předmětem jednání
bylo navržení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Na odboru o
problému s nákladní dopravou z lomu v Libodřicích vědí, situaci však není snadné
vyřešit. V minulosti byl projekt na novou silnici z Polních Voděrad, která by vedla kolem
Chlumu a napojila by se na silnici II/125. Obecní úřad v Lošanech však měl k realizaci
tohoto projektu zamítavé stanovisko z důvodu zachování klidové zóny, takže realizace
stavby neproběhla. Pan Volf byl seznámen s negativními dopady nákladní dopravy přes
Lošany, Lošánky a Kbel, zejména na nevyhovující šíři a stav vozovky a havarijní stav
mostku mezi Lošánkami a Kbelem. Na odbor dopravy bude zasána „Žádost o změnu
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v umístění dopravní
značky zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun.
c) Eva Pěkná - poděkovala hasičům SDH Lošánky a Ing. Krulišovi za pomoc při zdobení
vánočního stromku.
d) Miroslav Jelínek - Rovněž poděkoval a pochválil všechny, kteří akci rozsvícení vánočního
stromku připravovali. Zdůraznil, že opět byli přítomni pouze 3 zastupitelé, chyběl zde i
kronikář. Stejně tak postrádal přítomnost dalších kandidátů, kteří se ucházeli o místo v
zastupitelstvu obce.
10. Usnesení
Nebyla přijata žádná usnesení.
11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
Ověřovatelé: Miloslav Kraus .............................................
Roman Pospíšil ….....................……………...

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 13.12.2018
Sejmuto:

