Zápis č. 1/2019
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 25.2.2019
Přítomni:
Omluveni:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Miloslav Kraus.
Jiří Barták, Roman Pospíšil.

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
7. Provozní řád sportovního areálu
8. Věcné břemeno – Povodí Labe (vodovod)
9. Věcné břemeno – Povodí Labe (kanalizace)
10. Odpady 2019
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 17.40 hod. starostou obce Miroslavem
Jelínkem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1), konstatoval, že přítomno je 5 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 Miloslava Krause a Aleše Sobolika. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 4/2018 ze dne 27.12.2018 byl ověřen Jiřím Bartákem a
Romanem Pospíšilem – bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání bylo přijato 5 schvalovacích usnesení a 1 usnesení pověřovací č.
3/4/2018, kterým byl starosta obce Miroslav Jelínek pověřen přípravou podkladů k zajištěním
čerpání dotace na rekonstrukci a přestavbu budovy Obecního úřadu.
Miroslav Jelínek – sdělil přítomným, že dne 26.2.2019 bude podepsána žádost o dotaci a včetně
příslušných příloh bude dokumentace zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 a
vysvětlila změnu v rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 1/1/2019
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. 1/2019.
7. Provozní řád sportovního areálu Lošany
Jan Šrámek - seznámil přítomné s aktualizovaným zněním Provozního řádu sportovního areálu
Lošany. Byla provedena korekce a drobné opravy celého obsahu. Nově je součástí Provozního
řádu příloha č. 1, ve které jsou uvedeny odpovědné osoby, u kterých je možné zapůjčení klíčů a
seznam všech osob, které mají klíče od sportovního areálu. Tato příloha bude aktualizována při
každé změně držitelů klíčů bez nutnosti změny a schvalování celého Provozního řádu.
Oprávněné osoby budou každé zapůjčení klíčů evidovat do přiděleného sešitu. Osoby s trvalým
pobytem mimo obec, budou hradit vstup do fitness při zapůjčení klíčů od oprávněné osoby. Dále
byla do provozního řádu zakotvena povinnost zapsat se do knihy návštěv s tím, že podpisem
návštěvník stvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem sportovního areálu. Vstup členům spolků
sídlících v Lošanech a Lošánkách v rámci organizované fyzické přípravy není zpoplatněn. Před
schválením byly na návrh jednotlivých zastupitelů provedeny drobné úpravy a doplnění textu.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 4/5/2014 ze dne 28.8.2014, kterým byl schválen Provozní
řád sportovního areálu Lošany a schvaluje aktualizovaný Provozní řád sportovního areálu
Lošany.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů ruší usnesení č. 4/5/2014 ze dne 28.8.2014, kterým
byl schválen Provozní řád sportovního areálu Lošany a schvaluje aktualizovaný Provozní
řád sportovního areálu Lošany.
8. Věcné břemeno povodí Labe (vodovod)
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s obsahem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
povinným z věcného břemene Povodí Labe, státní podnik a oprávněným z věcného břemene
Obec Lošany. Předmětem věcného břemene je zatížení pozemku par. č. 204/3 v katastrálním
území Lošany, obec Lošany při investiční výstavbě v rámci stavební akce „Vodovod“.
Vybudovaný vodovod zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví Obce Lošany.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce
„vodovod Lošany“.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0

Usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci stavební akce „vodovod Lošany“.
9. Věcné břemeno povodí Labe (kanalizace)
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s obsahem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
povinným z věcného břemene Povodí Labe, státní podnik a oprávněným z věcného břemene
Obec Lošany. Předmětem věcného břemene je zatížení pozemku par. č. 204/3 v katastrálním
území Lošany, obec Lošany při investiční výstavbě v rámci stavební akce „Kanalizace“.
Vybudovaná kanalizace zůstane po dokončení a zkolaudování ve vlastnictví Obce Lošany.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavební akce
„kanalizace Lošany“.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci stavební akce „kanalizace Lošany“.
10. Odpady 2019
Předsedající provedl vyhodnocení odpadového hospodářství obce za rok 2018
s předpokládanými náklady na likvidaci odpadů v roce 2019. Jedná se o svoz komunálního
odpadu, separovaného odpadu, nebezpečného odpadu a použitých kuchyňských olejů a tuků.
Svoz odpadů pro obec zajišťuje spol. AVE Kolín s.r.o. V roce 2018 byly příjmy obce za odpady ve
výši 267.614 Kč a výdaje ve výši 382.890 Kč. Obec tedy doplácela rozdíl ve výši 115.275 Kč.
V roce 2019 je předpoklad, že náklady na svoz odpadu nepatrně vzrostou. Zastupitelé se dohodli,
že cena na obyvatele zůstane ve stejné výši, jako v předešlém roce a navýšení ceny bude
případně eliminováno četností svozů a hospodárnějším přístupem k odpadovému hospodářství.
Předsedající dále seznámil zastupitele se zněním níže specifikovaných dodatků smluv mezi Obcí
Lošany a společností AVE Kolín s.r.o.:
a) DODATEK č. DS/010/05030871/22500764/001/2009 ke smlouvě na zajištění odvozu a
uložení směsného komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení směsného
komunálního odpadu.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění
odvozu a uložení směsného komunálního odpadu.

b) DODATEK č. DS/013/05030871/22500764/001/2009 ke smlouvě na zajištění odvozu
separovaných odpadů.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu separovaných
odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu
separovaných odpadů.
11. Různé
a) Dotace na výstavbu kanalizace
Předsedající seznámil přítomné s Rozhodnutím č. 13051811 o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu kanalizace a ČOV.
Za předpokladu splnění podmínek uvedených v rozhodnutí bude na výstavbu kanalizace a ČOV
Lošany poskytnuta podpora formou dotace ve výši 31.307.486 Kč, tj. 63,75 %
b) Nákladní doprava z kamenolomu Libodřice
Jan Šrámek – seznámil přítomné s aktuálním stavem ve věci. Na základě podnětu, který byl
zaslán na odbor dopravy v Kolíně, proběhlo dne 8.2.2019 v 10.00 hod. v Lošankách a ve Kbele
místní šetření za přítomnosti zástupců z Městského úřadu Kolín - odboru dopravy, Správy a
údržby silnic, obce Lošany a obce Kbel. V rámci místního šetření bylo provedeno měření šířky
pozemní komunikace v kritických místech a upozorněno na bortící se propust mezi Lošánkami a
Kbelem. Z jednání byl pracovníkem odboru dopravy Kolín učiněn zápis a v současné době
čekáme na stanovisko a případné rozhodnutí ze strany odboru dopravy Kolín.
c) Plánované akce na rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2019:
1. Kanalizace, ČOV a vodovod – Probíhá příprava na realizaci výstavby kanalizace a ČOV, kde
je již vše připraveno, včetně stavebního povolení. Ve věci vodovodu bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení a nyní čekáme, zda budou vypsány dotace, které bychom mohli na
realizaci vodovodu využít.
2. Sklad komunální techniky v objektu OÚ Lošany - Probíhá příprava projektu, rozpočtu a
stavebního povolení. V letošním roce bychom rádi zahájili stavbu.
3. Rozšíření veřejného osvětlení – na rozšíření veřejného osvětlení v Lošanech u nové
zástavby na okraji obce bylo vydáno stavební povolení, v letošním roce by mělo proběhnout
výběrové řízení na zhotovitele a realizace. Dále je v plánu rozšíření veřejného osvětlení ke
hřišti, kde je již připraven kabel a v Lošánkách směrem k Louži.
4. Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště u hřiště – Minulý týden proběhlo jednání
s projektantem, který připraví 2 až 3 návrhy dle našich představ a na zastupitelstvu obce
následně proběhne vyhodnocení a rozhodnutí. Tato akce bude realizována nejdříve
po výstavbě kanalizace a vodovodu.
5. Římsko-katolická církev – Ve věci plánované přestavby objektu bývalé fary na sociální byty
pro seniory, nebyla realizační firmě schválena dotace na rekonstrukci, nyní se čeká na další
dotační příležitosti. Na opravu střechy Kostel sv. Jiří v Lošanech je již vybrán dodavatel, který
provede v letošním roce rekonstrukci věže kostela po úroveň střechy, tedy opravu špičky
s návratem kříže, včetně fasády.

6. Odkalovací rybníček na Chobotě – Je dohodnuto každoroční odbahnění odkalovacího
rybníčku na Chobotě.
7. Ukliďme svět, ukliďme Česko – Naše obec se této akce účastnila i v minulých letech. Silniční
příkopy jsou plné odpadků, takže bychom tuto akci naplánovali předběžně na 13.4.2019.
8. Naučná stezka – všem přítomným zastupitelům byl předán email od Jiřího Bartáka (omluven
ze zasedání ZO) s informací ohledně možností získat dotaci na naučnou stezku.
9. Analýza vodárenských poměrů ve vybraných oblastech okresu Kolín – z důvodu nárůstu
poptávky po pitné vodě je dodavatelem pitné vody připravována analýza, kolik stávající
páteřní rozvody vody dokáží přepravit vody, aby byli odběratelé dostatečně zásobeni. V naší
obci je již vodovod v plánu, tedy do 15.4.2019 vypracujeme a zašleme závazné stanovisko
dle požadavků.
12. Diskuze
a) Eva Pěkná – je připravováno zprovoznění služby, která umožní zájemcům dostávat
informace z OÚ formou zprávy na mobilní telefon nebo do mailové schránky.
Vzhledem k proběhlým kulturním akcím pro děti ji mrzí velmi malá účast místních na těchto
akcích.
Kvůli ochraně starších občanů navrhla připravit vyhlášku na zákaz podomního prodeje v obci
a na základě podnětů od občanů navrhuje zamyslet se nad vyhláškou, která by zajistila
alespoň část víkendu klid od zahradní techniky.
b) Aleš Sobolik – navrhl úpravu webových stránek obce Lošany. Navrhl aktualizaci
Strategického plánu rozvoje obce s ohledem na aktuální potřeby a plány do budoucna.
c) Miloslav Kraus – v bytovce je velmi nízký tlak vody, bylo by třeba zvýšit tlak. Odpověděl
starosta: provedeme kontrolu a případně dohustíme expanzní nádoby na předepsaný tlak.
d) Miroslav Jelínek – informoval přítomné o jednání se zástupcem spol. Tlapnet, který nabídl
zdarma instalaci chráničky pro následnou instalaci optického kabelu do výkopů prováděných
v souvislosti s realizací kanalizace a vodovodu v obci. Realizace tohoto záměru bude ještě
předmětem dalších jednání.
10. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
11. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Aleš Sobolík
Miloslav Kraus
Starosta obce:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

dne ........................... podpis ………………………….…
dne ....................…… podpis …………………………….
dne ………………….

Miroslav Jelínek
starosta obce

Příloha č. 2

Souhrn přijatých Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 25.2.2019
Usnesení č. 1/1/2019
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. 1/2019.
Usnesení č. 2/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů ruší usnesení č. 4/5/2014 ze dne 28.8.2014, kterým
byl schválen Provozní řád sportovního areálu Lošany a schvaluje aktualizovaný Provozní
řád sportovního areálu Lošany.
Usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci stavební akce „vodovod Lošany“.
Usnesení č. 4/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje znění Smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci stavební akce „kanalizace Lošany“.
Usnesení č. 5/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu a
uložení směsného komunálního odpadu.
Usnesení č. 6/1/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje znění Dodatku ke smlouvě na zajištění odvozu
separovaných odpadů.

…………………………………..
starosta

…………………………………..
místostarosta

