Zápis č. 2/2019
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 10.4.2019
Přítomni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Miloslav Kraus.
Jiří Barták, Roman Pospíšil.
Iveta Peukerová, MVDr. Josef Haták
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
7. Inventarizace majetku obce 2018
8. Výběrové řízení – chodníky Lošany
9. Analýza vodárenských poměrů
10. Finanční dotace – Rybářský spolek Lošany
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18.35 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 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. 1/2019 ze dne 25.2.2019 byl ověřen Miloslavem Krausem a
Alešem Sobolikem – bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata pouze schvalovacích usnesení. Další usnesení, která by
ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2019
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pospíšil, Kraus a Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 1/2/2019
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. 2/2019.
7. Inventarizace majetku obce 2018
Roman Pospíšil, předseda inventarizační komise – seznámil přítomné s inventarizací majetku
obce za rok 2018, která proběhla v době od 18.12.2018 do 31.1.2019, se stavem ke dni
31.12.2018. Dalšími členy inventarizační komise byla Iveta Peukerová a Miloslav Kraus.
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
8. Výběrové řízení – chodníky Lošany
Dne 25.3.2019 proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce, kde výběrová komise ve složení
předsedající Jiří Barták, členové Miroslav Jelínek a Roman Pospíšil, provedli otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – Bezbariérové chodníky Lošany. Pracovní schůzky
se jako přísedící zúčastnili i zbylí zastupitelé Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik a Miloslav
Kraus. Výběrové řízení na zhotovitele předmětné veřejné zakázky prováděla spol. WITERO s.r.o.
a pracovní schůzky se zúčastnila i zástupkyně společnosti.
Z obdržených nabídek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena a vybrána nabídka společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kolín, sídlo:
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599 s počtem získaných bodů 100. Cena
zakázky je 1,499.977,46 Kč, bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky
Bezbariérové chodníky Lošany.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky Chodníky Lošany. Veřejnou zakázku zhotoví spol. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kolín, sídlo: Sokolovská 192/79, 180 00
Praha 8, IČO: 48035599.

9. Analýza vodárenských poměrů
Předsedající seznámil přítomné s vyplněným dotazníkem „Analýza vodárenských poměrů“, který
byl zaslán na obec Lošany a bude sloužit jako podklad pro připojení obce na vodovod, aby byla
v budoucnu zajištěna dostatečná kapacita pitné vody dle předpokládaného odběru vody v obci.
Zastupitelstvo obce závazně schvaluje informace vyplněné předsedajícím v zaslaném dotazníku
„Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín“.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Pospíšil, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo obce Lošany po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů závazně schvaluje informace uvedené v zaslaném
vyplněném dotazníku „Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín“,
které budou sloužit zpracovateli „Aktualizace analýzy vodárenských poměrů ve vybraných
oblastech (č. 1 a č. 2) okresu Kolín“ jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího
Skupinového vodovodu Kolín a následnému návrhu nutných technických opatření pro
zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody v budoucnu.
10. Finanční dotace – Místní rybářský spolek v Lošanech
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na celoroční
činnost uzavřenou mezi Obcí Lošany a Místním rybářským spolkem v Lošanech ve výši 5.000 Kč.
Dotace byla schválena v rozpočtu obce na rok 2019. Zastupitelé se vyjádřili ke znění smlouvy a
po dohodě navrhli drobnou úpravu, tykající se doložení čerpání dotace.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč na celoroční
činnost „Místního rybářského spolku v Lošanech“.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Pospíšil, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši
5.000 Kč na celoroční činnost „Místního rybářského spolku v Lošanech“.
11. Různé
a) Oprava obecní cesty za areálem spol. Zevos, s.r.o. Lošany (Průhon)
Předsedající seznámil přítomné s žádostí spol. Zevos, s.r.o. Lošany o projednání záměru a
případné finanční spoluúčasti na opravě obecní polní cesty za areálem spol. Zevos, s.r.o., místní
název „Průhon“, od silnice č. III/12540 v úseku asi 1000 m. Byla předložena cenová nabídka spol.
Dočkal CZ s.r.o., Polní Voděrady 6, 280 02 Kolín na urovnání podloží, návoz recyklátu,
rozrovnání, a hutnění vrstvy ve výšce asi 300 mm, šíře 4 metry a délce 1000 metrů.
Jednotliví zastupitelé se k záměru vyjádřili a z důvodu nutnosti seznámit se s aktuálním stavem
předmětné cesty se dohodli na schůzce v místě (Průhonu) za účasti zástupců společností Zevos
s.r.o. a Dočkal CZ s.r.o.
b) Destinace cestovního ruchu Kolínsko a Kutnohorsko
Přesedající seznámil přítomné s nabídkou Neziskové organizace MAS Podlipansko. Před časem
byla naše obec oslovena starostou Kolína Mgr. Vítem Rakušanem s nabídkou zapojení naší obce

do vznikajícího spolku Destinace cestovního ruchu Kolínsko a Kutnohorsko. Pokud se naše obec
připojí ke spolku Destinace cestovního ruchu prostřednictvím MAS Podlipansko, bude členský
příspěvek ve výši 1.000 Kč/rok. V případě samostatného připojení je členský příspěvek 5.000/rok.
Přítomní byli seznámení s důvodem vzniku a přínosem členství v Destinace cestovního ruchu
Kolínsko a Kutnohorsko. Po připojení do spolku bude naše obec informována o možnostech a
aktivitách v oblasti cestovního ruchu v rámci našeho regionu.
Zastupitelstvo schvaluje zapojení obce do spolku „Destinace cestovního ruchu Kolínsko a
Kutnohorsko“.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Pospíšil, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích,
ve znění pozdějších předpisů souhlasí
I. S členstvím v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
II. S členským příspěvkem ve výši 1 000 Kč za rok dle příspěvkového řádu spolku.
c) Bitva u Kolína 2019
Předsedající seznámil přítomné s programem vzpomínkové akce Bitva u Kolína, která se bude
konat ve dnech 14. až 16. 6. 2019. Program začíná v pátek večer v Nové Vsi I ukázkou
historického vojska s následnou zábavou. V sobotu dopoledne bude další ukázka historického
vojska v Radovesnicích I a odpoledne je na programu pietní akt u pomníku v Křečhoři
s následnou ukázkou historické bitvy a večerní zábavou s ohňostrojem. V neděli dopoledne bude
pietní akce v Lošanech, budou poleženy květiny k hrobům padlých vojáků s následnou salvou
z děla a pušek.
d) Veřejně prospěšné práce 2019 a zajištění obecních prací
Byla podána žádost na Úřad práce Kolín s požadavkem na 2 pracovní místa od 1.5.2019. Výběr
uchazečů je ze strany Úřadu práce pro letošní rok zpřísněn, uchazeč musí mít nějaký handicap
(zdravotní, sociální, věkový, v péči dítě atp.). Oproti předešlým létům bude podstatně zúžený
výběr. Je to z důvodu nedostatku pracovních míst na trhu práce.
V současné době jsou obecní práce zajišťovány 1 stálým zaměstnancem, 1 pracovníkem na
dohodu a v jednání jsou další 2 až 4 uchazeči na dohodu o provedení práce.
Zastupitelé se dále jednomyslně shodli, že bývalý zaměstnanec p. Vencl musí nejpozději do 30.
4. 2019 předat veškeré obecní stroje, náčiní a klíče panu Hruškovi, který je v současné době
jediným stálým zaměstnancem obce.
Pan Vencl bude nadále využíván dle potřeby na dohodu o provedení práce.
e) Fotbalové hřiště v Lošanech
Místostarosta Jan Šrámek navrhl, aby mu byly svěřeny činnosti okolo fotbalového hřiště
v Lošanech s tím, že se bude dle možností podílet na údržbě povrchu hrací plochy s účastí členů
TJ Sparta Lošany (vertikutace, kropení, hnojení, sekání, úklid atp.) a k těmto činnostem bude dle
potřeby oprávněn využívat i zaměstnance obce, popř. pracovníky na dohodu o provedení práce.
Zastupitelé návrh jednomyslně schválili.

f) Ukliďme svět ukliďme Česko
Předsedající připomněl, že v sobotu 13.4.2019 od 13.00 hod. proběhne akce „Ukliďme svět
ukliďme Česko“ a bude proveden úklid silničních příkopů v katastru obcí Lošan a Lošánek. Byl by
rád, aby se na akci účastnili i zastupitelé obce. Aleš Sobolik se z akce řádně omluvil.
g) Odpady – výhled od roku 2024
Předsedající seznámil přítomné s tím, že se v březnu 2019 zúčastnil semináře v Nymburce pod
názvem „Jak dál s odpady“. Od roku 2024 bude platit „Zákaz skládkování komunálních odpadů“.
Středočeský kraj plánuje řešení této situace a připravuje využití Elektrárny Mělník, kde by měl
ČEZ a.s. vybudovat „Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO)“, kde by se mělo provádět
spalování odpadu a výroba tepla pro Prahu. Krajský úřad Středočeského kraje se již zabývá
stížnostmi občanů, neboť je obava, že v souvislosti s přepravou odpadu dojde k výraznému
navýšení provozu na příjezdových komunikacích k Elektrárně Mělník. V současné době se plánují
silniční obchvaty dotčených obcí. Ve Středočeském kraji se plánuje vybudovat překládací stanice
odpadů. Pro naši oblast je v plánu výstavba zkušební překládací stanice v Radimi na současné
skládce s úvahou o vybudování železniční vlečky do Peček, aby se odpad vozil po železnici až
do Mělníka. Pro koncové domácnosti by se toho nemělo moc změnit, svoz odpadů by se
prováděl nadále jako doposud, avšak s větším důrazem na důsledné třídění odpadků. Zmíněný
zákaz se bude vztahovat pouze na skládkování komunálních odpadů, ostatní odpady, které nelze
spálit budou nadále skládkovány.
h) Nákladní doprava z kamenolomu Libodřice
Jan Šrámek – seznámil přítomné s aktuálním stavem ve věci. Na základě podnětů, které byly
zaslány na odbor dopravy Kolín a po provedeném místním šetření byla dne 27.3.2019 z odboru
dopravy Kolín na OÚ Lošany doručena „Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci“. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá
v návrhu umístění dopravní značky B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) nad 3,5 tuny,
s dodatkovou tabulkou MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY. Zákazové značky by měly být umístěny
v Lošanech na sil. III/12543, odbočka do Lošánek (u hospody Na Rozcestí) a z druhé strany
v obci Kbel na odbočce ze sil. č. II/125 na sil. III/12546 (směr na Lošánky). Dále by měla být
umístěna dopravní značka B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) nad 3,5 tuny, s dodatkovou
tabulkou MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY v Polních Voděradech ve směru do Lošan, aby zde byli
řidiči z kamenolomu nuceni odbočit doprava ve směru na Pučery. Veřejná vyhláška byla
vyvěšena na úřední desce OÚ Lošany dne 28.3.2019 a dále na úředních deskách dalších
dotčených obcí (Kbel, Kořenice a Polní Voděrady). Veřejná vyhláška musí být vyvěšena na
úředních deskách po dobu 15 dnů. Pokud budou k předmětné Veřejné vyhlášce nějaké návrhy
bude se s nimi odbor dopravy Kolín zabývat a následně rozhodne ve věci.
i)

Studna Lošánky

Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně studny, která se nachází na obecním
pozemku par. č. 215/21 popř. 215/2 (bude nutno zaměřit) v Lošánkách a slouží k zásobování
vodou pro nedalekou výkrmnu prasat. Na základě podnětů občanu v souvislosti s nízkou hladinou
podzemních vod v minulém roce, byla na Městský úřad Kolín - Odbor životního prostředí a
zemědělství zaslána žádost o stanovisko, zda zvýšený odběr podzemní vody pro výkrmnu
nemohl zapříčinit nízkou hladinu podzemních vod v okolních studnách. Z odpovědi Odboru
životního prostředí a zemědělství vyplývá, že na nízkou hladinu podzemních vod mělo
nejvýznamnější vliv extrémně suché období hydrogeologického roku 2018. Pro přesné stanovení
hydrogeologických podmínek a případné ovlivnění okolních studní by bylo nutno zajistit čerpací
zkoušku s hydrogeologickým posudkem.
Následně proběhlo ústní jednání na Městském úřadě Kolín - Odbor životního prostředí a
zemědělství za přítomnosti starosty obce a majitele vepřína Tomáše Němečka s cílem zjistit, zda
od studny existuje nějaká dokumentace, je evidována v katastru nemovitostí a případně kdo je

jejím majitelem. Bylo zjištěno, že studna není oficiálně vedena ani zkolaudována. Ze strany
Městského úřadu Kolín bylo doporučeno provést pasportizaci stavby studny a její zlegalizování.
Pan Tomáš Němeček následně písemně požádal Obecní úřad Lošany o došetření právního
užívání předmětné studny, která se nachází na obecním pozemku a navrhl situaci řešit
souhlasem obce Lošany s věcným břemenem na pozemku na základě čehož by provedl
legalizaci studny a zápis do katastru nemovitostí. Jako druhou variantu pan Němeček navrhl
odkoupení pozemku, na kterém se studna nachází. Zastupitelé se na pracovní schůzce dne
25.3.2019 dohodli, že obec jako majitel pozemku zajistí pasportizaci studny a její zlegalizování.
Teprve poté budou s panem Tomášem Němečkem dořešeny další okolnosti související
s užíváním studny.
Vzhledem k tomu, že předmětná studna je na oploceném pozemku, který užívá pan Karel Švarc,
byl mu dne 25.3.2019 zaslán dopis s žádostí o úpravu oplocení a zpřístupnění studny, aby mohlo
být provedeno její zaměření a zlegalizování. Dále bylo panu Švarcovi v dopise navrhnuto
projednání a příprava nájemní smlouvy na obecní pozemky, které v této části obce dosud využívá
s pozvánkou na Obecní úřad v Lošanech dne 2.4.2019. Pan Karel Švarc se na pozvání
nedostavil. Následně pan Karel Švarc ml. a Karel Švarc st. zaslali na Obecní úřad Lošany Žádost
o odkoupení 7 obecních pozemků, včetně pozemku, na kterém je předmětná studna.
Zastupitelé se po projednání dohodli, že v současné době není na místě řešit prodej předmětných
pozemků, neboť probíhají jednání ve věci legalizace studny. V současné době tedy obec
neuvažuje o záměru tyto pozemky prodávat. Naopak by uvítala užívání předmětných pozemků
vyřešit nájemní smlouvou a zpřístupnit studnu. Na tomto postupu se shodli všichni zastupitelé.
j)

Volby do Evropského parlamentu 2019

Eva Pěkná – ve dnech od 23.5. do 26.5 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu
2019. Vzhledem ke skutečnosti, že je zastupitelkou obce a zároveň bude průběh voleb zajišťovat
navrhuje, aby ostatní zastupitelé hlasováním vyjádřili souhlas se vznikem pracovně právního
vztahu (dohoda o provedení práce) mezí její osobou a Obcí Lošany.
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezí obcí Lošany
a Evou Pěknou (dohoda o provedení práce) na zajištění Voleb do Evropského parlamentu 2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Sobolik, Barták, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 7/2/2019
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 (dohoda o provedení práce) na zajištění Voleb do
Evropského parlamentu 2019.
k) Žádost o prodej obecního pozemku
Paní Iveta Peukerová ústně požádala starostu obce o opětovné projednání prodeje pozemku v
majetku obce Lošany. Jedná se o část pozemku par. č. 202/13 sousedící s jejím pozemkem par.
č. 202/12 v k.ú. Lošany, druh pozemku zahrada (za obecním úřadem). Na zasedání
zastupitelstva obce dne 22. 2. 2018 byla její žádost o prodej části pozemku schválena, avšak za
mnohem vyšší cenu, než byly prodávány obdobné obecní pozemky ostatní občanům v minulosti.
Z tohoto důvodu na koupi pozemku nepřistoupila. O pozemek má stále zájem a žádá
Zastupitelstvo obce o opětovné projednání ceny předmětného pozemku.
Všichni zastupitelé se shodli, že na základě opětovné žádosti Ivety Peukerové bude zveřejněn
záměr na prodej uvedeného pozemku a cena bude stanovena stejně jako u prodeje obdobných
pozemků v minulém roce tedy 70 kč/m2.

12. Diskuze
a) Jiří Barták – dotázal se na probíhající stavbu původního základu u Kolovratu. Odpověděl
předsedající: pan Civín provádí opravu rozpadlého kamenného základu před Kolovratem z
kamene. Spáry budou následně vyštěrkovány.
b) Aleš Sobolik – Předložil zastupitelům cenovou nabídku na revizní a vodoměrné šachty, které
budou součástí vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích občanů. Pokud se budou
pořizovat revizní šachty hromadně v počtu 80 – 100 ks, bude jejich cena výrazně
zvýhodněna. Vodoměrná šachta sleva 1.468 a kanalizační šachta sleva 1.283 Kč bez DPH.
Nabídkou se bude zastupitelstvo dále zabývat.
Dále navrhl informovat občany o předpokládané výši finanční spoluúčastí na připojení ke
kanalizaci a vodovodu, aby se mohli lidé finančně připravit.
Zastupitelé se dohodli, že jakmile bude hrubá představa o výši spoluúčasti, bude tato
informace po projednání na zastupitelstvu zveřejněna.
c) MVDr. Josef Haták – K projednávaným otázkám uvedl, že každý pozemek má určitou bonitu,
hodnotu, polohu, kvalitu a k ceně je třeba přistupovat racionálně a jednoznačně.
Dále prezentoval dvě své myšlenky. První myšlenka se týkala jeho „Přání“ a druhá myšlenka
„Konstatování jedné epizody“. Přeje si, aby vytvořený tým byl dělný, kolegiální a racionální a
nebyly zde přestřelky jako v minulosti. Popřál zastupitelům, aby se jim v práci dařilo a jejich
přístup nebyl formální, jako v minulosti. V tomto kontextu se zeptal pan Pospíšila, jako
předsedy Finančního výboru, jakým způsobem se participoval na tvorbě rozpočtu na rok
2019. Odpověděl Roman Pospíšil: Rozpočet na rok 2019 jsme tvořili společně a já sám jsem
navrhl instalaci vodoměrů do obecních bytů, aby se šetřilo s vodou.
Druhá část jeho příspěvku se týkala již zmíněného „Konstatování jedné epizody“. Vyjádřil
nesouhlas k události, která se stala v září roku 2018, kdy navštívil úřadovnu Obecního úřadu
a přišel konzultovat pololetní rozpočtovou bilanci obce. Asi po třetím dotazu k paní účetní byl
údajně vyzván panem Ing. Krulišem, aby opustil tuto místnost, nechápal důvod, a tak
pokračoval v diskuzi s paní účetní Evou Pěknou, která mu měla sdělit, že udal obecní úřad
Lošany na Ministerstvo vnitra. Odpověděla Eva Pěkná: „Neřekla jsem, že jste udal obecní
úřad, ale že jste si stěžoval“. Následně měl být pan Haták znovu vyzván Ing. Krulišem, aby
opustil místnost obecního úřadu, na což opětovně nereagoval a říkal si, že Franta Kruliš má
asi paranoidní schizofrenii, neboť toto je plodem patologického myšlení. Jako nejzávažnější
na tom všem uvedl, že všemu by přítomen starosta, který mlčel. Dále sdělil paní Pěkné, že
to, co uvedla, je podle trestního zákoníku trestný čin. V září 2017 chtěl na úřadovně obecního
úřadu vidět odměny pana Vencla a paní účetní. Pan Jelínek mu odmítl ukázat platy
zaměstnanců s odůvodněním, že na to nemá právo. Na základě toho navštívil krajský úřad
v Českým Budějovicích, legislativně právní oddělení, kde mu bylo sděleno, že pokud má zde
pozemek, tak na tyto informace má právo. Jel tedy do Prahy na Krajský úřad, legislativně
právní oddělení, kde mu nebyla paní schopna odpovědět, tak před ním volala na Ministerstvo
vnitra, kde jí měl právník sdělit, že stěžovatel má na to právní nárok. Z toho důvodu šel na
Ministerstvo vnitra, kde dostal jejich stanovisko a vysvětlení s tím, že budou korespondovat
s OU Lošany a do měsíce a půl mu bude sdělen výsledek. Výsledek byl takový, že za dva
měsíce dostal písemně odměny účetní, Vencla a dalších dvou pracovníků obce. Z toho
vyplývá, že nikdo z nás není dokonalý. Vyzval paní Evu Pěknou k omluvě, pokud tak neučiní
bude činit právní kroky. Odpověděla Eva Pěkná: „Nemám se za co omlouvat, neřekla jsem,
že jste nás udal, ale že jste si stěžoval. Celá tato situace vznikla tak, že jste neustále a
opakovaně požadoval zveřejnění odměn jednotlivých zaměstnanců obce, což se do
dnešního dne podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR nemůže. Poté, co Vám na
Ministerstvu vnitra poradili, jakým způsobem informace o platech zaměstnanců získat, jste
napsal žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. na základě které Vám bylo řádně odpovězeno, a
informace o platech poskytnuty. Tyto informace jsou pouze pro Vaši potřebu a nesmíte je
dále zveřejňovat“.
Pan Haták opakovaně vyzval Evu Pěknou, aby se mu omluvila a zaznělo to v zápise, s čímž
paní Pěkná opětovně nesouhlasila. Starosta obce Miroslav Jelínek k věci uvedl, že byl
jednání přítomen a slovo „udání“ v diskuzi nikdy neslyšel a opakovaně panu Hatákovi

vysvětlil, že informace mu nebyly vydány oprávněně, protože nežádal písemně podle zák. č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.00 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Jiří Barták
Roman Pospíšil
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 10.4.2019
Usnesení č. 1/2/2019
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. 2/2019.
Usnesení č. 2/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018.
Usnesení č. 3/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky Chodníky Lošany. Veřejnou zakázku zhotoví spol. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED oblast Kolín, sídlo: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha
8, IČO: 48035599.
Usnesení č. 4/2/2019
Zastupitelstvo obce Lošany po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů závazně schvaluje informace uvedené v zaslaném
vyplněném dotazníku „Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod Kolín“, které
budou sloužit zpracovateli „Aktualizace analýzy vodárenských poměrů ve vybraných
oblastech (č. 1 a č. 2) okresu Kolín“ jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího
Skupinového vodovodu Kolín a následnému návrhu nutných technických opatření pro
zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody v budoucnu.
Usnesení č. 5/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 Kč
na celoroční činnost „Rybářského spolku Lošany“.
Usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů souhlasí
I. S členstvím v Destinaci Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
II. S členským příspěvkem ve výši 1 000 Kč za rok dle příspěvkového řádu spolku.
Usnesení č. 7/2/2019
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 (dohoda o provedení práce) na zajištění Voleb do
Evropského parlamentu 2019.

…………………………………..
starosta

…………………………………..
místostarosta

