Zápis č. 4/2018
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 27.12.2018
Přítomni:
Omluveni:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Roman Pospíšil, Miloslav Kraus, Jiří
Barták.
Aleš Sobolik
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018
7. Rozpočet obce na rok 2019
8. Dotace na rok 2019
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 17:34 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 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 Jiřího Bartáka a Romana Pospíšila. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 3/2018 ze dne 3.12.2018 byl ověřen Romanem Pospíšilem
a Miloslavem Krausem – bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání nebyla přijata žádná usnesení.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 a
plnění rozpočtu obce za období 1/2018 až 12/2018 a vysvětlila jednotlivé změny a přesuny
v plnění rozpočtu.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 1/4/2018
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. 7/2018.
7. Rozpočet obce na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Lošany na rok 2019 byl projednán zastupitelstvem obce dne 3.12.2018 a
byl upraven dle návrhů zastupitelů. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce. Rozpočet obce
je navržen jako schodkový.
Příjmy celkem
Financování celkem
Výdaje celkem

5,207.700,- Kč.
9,200.000,- Kč.
14,407.700,- Kč.

Schodek rozpočtu (financování) je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulého roku.
Zastupitelstvo obce schvaluje paragrafové znění Rozpočtu obce na rok 2019 a zároveň
rozepsaný Rozpočet obce na rok 2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Pěkná, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje schodkový rozpočet obce Lošany na
rok 2019 (příjmy celkem 5,207.700,- Kč, financování celkem 9,200.000,- Kč a výdaje celkem
14,407.700,- Kč), přičemž schodek rozpočtu je pokryt zůstatkem finančních prostředků
z minulého roku.
Schválený paragrafový Rozpočet obce na rok 2019 a rozepsaný rozpočet obce na rok 2019 bude
vyvěšen na úřední desce Obce Lošany.
8. Dotace na rok 2019
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s aktuální nabídkou dotací na rok 2019 z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Zastupitelé se
vyjádřili k jednotlivým dotačním nabídkám.
a) Miroslav Jelínek - navrhl využití dotace dle bodu 4. Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, na rekonstrukci vnitřních prostor 2. patra budovy OÚ Lošany, na kterou je již
z minulosti vytvořena projektová dokumentace a rozpočet. Dotace však nebyla v roce 2016
schválena. Horní limit pro udělení dotace je stanoven na 5,000.000,- Kč a dotace je
poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr čerpat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci a přestavbu budovy Obecního úřadu a pověřuje starostu obce přípravou podkladů a
zajištěním čerpání dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Pěkná, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0

Usnesení č. 3/4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj na rekonstrukci budovy Obecního úřadu a pověřuje starostu obce zajištěním
podkladů pro podání žádosti.
b) Jan Šrámek – navrhl čerpání dotace dle bodu 3. Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní
infrastruktury, na realizaci rekonstrukce propusti, která vede z lošanského rybníka.
c) Jiří Barták - navrhl zvážit čerpání dotace dle bodu 6. Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku, na vybudování naučné stezky, na kterou již byla v minulosti
projektová dokumentace.
Zastupitelé se po projednání a diskuzi dohodli:
Podklady k čerpání dotace dle bodu 3. Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,
na realizaci rekonstrukce propusti z rybníka, se bohužel nepodaří do konce února 2019 zajistit.
Jiří Barták ověří, zda bude možné včas zajistit podklady k podání žádosti dle bodu 6. Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na vybudování naučné stezky. Pokud
by se podklady k podání žádosti nepodařily zajistit, mohla by být realizace naučné stezky
financována z rozpočtu obce.
8. Různé
a) Stanovení výše vodného
Předsedající informoval zastupitele, že do konce roku 2018 budou ve všech objektech, které
odebírají vodu z obecního vodního zdroje, instalovány a zaplombovány vodoměry. Je tedy
potřeba stanovit cenu vodného. Předsedající po projednání a diskuzi navrhl hlasovat o ceně
vodného ve výši 40 Kč/m3 vody.
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného z obecního vodního zdroje ve výši 40 Kč/m3 vody.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Pěkná, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Kraus)
Usnesení č. 4/4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje cenu vodného z obecního vodního zdroje ve
výši 40 Kč/m3 vody.
Jakým způsobem budou prováděny odečty a hrazena cena vodného, bude upřesněno během
ledna 2019. Dotčení o tom budou individuálně informováni.
b) Výběrové řízení na zaměstnance obce
Předsedající předložil zastupitelům k otevření 1 obálku s přihláškou do výběrového řízení na
zaměstnance obce. Do výběrového řízení se přihlásil Antonín Hruška, nar. 23.10.1955, trv. bytem
Praha 5, ul. Hábova 1564/8. Antonín Hruška splnil všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení.
Zastupitelstvo obce po výběrovém řízení schvaluje přijetí pana Antonína Hrušky, nar. 23.10.1955,
do pracovního poměru zaměstnance obce Lošany s nástupem od 2.1.2019 nebo dle dohody.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Pěkná, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0

Usnesení č. 5/4/2018
Zastupitelstvo obce po výběrovém řízení schvaluje přijetí pana Antonína Hrušky, nar.
23.10.1955, trv. bytem Praha 5, ul. Hábova 1564/8 do pracovního poměru zaměstnance
obce Lošany s nástupem od 2.1.2019 nebo dle dohody.
9. Diskuze
a) Eva Pěkná - vzhledem k tomu, že je zastupitelem obce a zároveň má pracovně právní vztah
s obcí Lošany (dohoda o provedení práce na úklid) žádá, aby se zastupitelé vyjádřili ke
vzniku pracovně právního vztahu (prodloužení dohody o provedení práce na úklid).
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezí obcí Lošany
a Evou Pěknou (prodloužení dohody o provedení práce na úklid).
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 6/4/2018
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního
vztahu mezí obcí Lošany a Evou Pěknou (prodloužení dohody o provedení práce na úklid).
b) Miloslav Kraus - v hospodě Na rozcestí se bude pořádat Silvestr a dřevo na topení si údajně
organizátor musel přivést své. Na tyto akce je složeno dřevo z demolice, tak by bylo dobré,
aby ho pronajímatel hospody p. Pospíšil poskytl. Dále jsou plné popelnice na tříděný
papírový odpad. Odpověděl Miroslav Jelínek: O pořádání oslavy Silvestra v hospodě Na
rozcestí ví, jak je to se dřevem na topení prověří. Zítra se pokusím zajistit dřívější odvoz
kontejneru na separovaný papírový odpad.
c) Miroslav Jelínek - poděkoval všem zastupitelům za spolupráci a popřál zastupitelům a jejich
rodinám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2019.
10. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.55 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Jiří Barták

.....................................

Roman Pospíšil …....................………...
Miroslav Jelínek
starosta obce
Vyvěšeno: 6.1.2019
Sejmuto:

