Zápis č. 5/2019
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 23.10.2019
Přítomni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Roman Pospíšil,
Miloslav Kraus, Jiří Barták.
Ladislav Čepek, Stanislav Hrdina a Iveta Peukerová.
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 5/2019
7. Rozpočet obce na rok 2020
8. Dotace z KÚ
9. Dotace Sparta Lošany
10. Kanalizace a vodovod
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18.30 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 Miloslava Krause a Romana Pospíšila. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 4/2019 ze dne 5.9.2019 byl ověřen Jiřím Bartákem 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 schvalovací usnesení. Další usnesení, která by ukládala
termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pěkná)
Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019.
7. Rozpočet obce na rok 2020
Předsedající navrhl, pověřit finanční výbor k přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a
rozpočtových výhledů na roky 2020 a 2021 v termínu do 19.11.2019.
Všichni přítomní zastupitelé obce (v počtu 7) s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 2/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů pověřuje finanční výbor k přípravě návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 a rozpočtových výhledů na roky 2020 a 2021.
8. Dotace z KÚ Středočeského kraje
Předsedající seznámil přítomné s informací, že výše schválené dotace z Krajského úřadu
Středočeského kraje na realizaci kanalizace a ČOV byla navýšena na částku 1.282.319 Kč
(původní výše byla 897.378 Kč).
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 1.282.319 Kč z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Lošany, okr. Kolín“, ev. č. projektu ISF/ŽIV/039020/2019:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přijetí dotace ve výši 1.282.319 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Lošany, okr. Kolín“,
ev. č. projektu ISF/ŽIV/039020/2019.
9. Dotace TJ Sparta Lošany
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro
TJ Sparta Lošany z.s. Návrh smlouvy byl projednán a upraven dle návrhu jednotlivých
zastupitelů. Dotace ve výši 20.000 Kč již byla schválena v rozpočtu obce na rok 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje upravené znění Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
ve výši 20.000 Kč mezi obcí Lošany a TJ Sparta Lošany z.s.:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0

Usnesení č. 4/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje upravené znění smlouvy o poskytnutí dotace na
celoroční činnost ve výši 20.000 Kč, mezi obcí Lošany a TJ Sparta Lošany z.s.
10. Kanalizace a vodovod
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem příprav na realizaci vodovodu v obci.
Obdrželi jsme informaci z Vodohospodářského sdružení Kolín, že plánované připojení obce na
vodovod z Radovesnic I nebylo schváleno z důvodu nedostatečné kapacity. VHS Kolín připravuje
posílení kapacity přivaděče, plánuje další vrty a rekonstrukci vodojemu. Doba těchto příprav je
odhadem 3 roky. Na základě této informace jsme zadali provedení průzkumu terénu v Lošanech
na případné vybudování vodního zdroje. Průzkumem bylo na obecním pozemku za hřištěm parc.
č. 215/13 nalezeno místo, vhodné k realizaci vrtu na zásobování Lošan a Lošánek pitnou vodou.
Dále předsedající seznámil přítomné s vypsanými dotačními tituly, které by byly možné využít
k výstavbě vodovodu.
Eva Pěkná a Jan Šrámek - seznámili přítomné s jednáními, která proběhla na Finančním úřadě
Kolín, Obecním úřadě v Polepech, Dolních Chvatlinách a ve spol. Energie AG Kolín (Vodos).
Jednáni byla zaměřena na zjištění informací k možnosti stát se plátcem DPH a k informacím, zda
kanalizaci a vodovod provozovat samostatně, nebo provoz svěřit odborné firmě koncesní
smlouvu.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr, aby se obec Lošany před zahájením realizace výstavby
kanaliza0ce a vodovodu stala plátcem DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje záměr, aby se obec Lošany před zahájením realizace
výstavby kanalizace a vodovodu stala plátcem DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje provozování splaškové kanalizace a ČOV ze strany obce, bez
uzavření koncesní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/5/2019
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje provozování splaškové kanalizace a ČOV ze strany
obce, bez uzavření koncesní smlouvy.
Zastupitelé se dohodli, že v listopadu 2019 bude naplánováno veřejné setkání občanů, s účastí
projektanta a realizační firmy. Termín bude upřesněn a informace zveřejněna.

11. Různé
a) Vodní zdroj v Lošanech
Na základě nevyhovujícího výsledku rozboru vody byla vypracována riziková analýza, která byla
předána na Okresní hygienickou stanici k posouzení. Okresní hygienická stanice vydala
rozhodnutí, že vodní zdroj může být dále provozován do roku 2022 s následujícími omezeními.
Vodu nelze užívat na přípravu stravy a nápojů pro kojence, děti do 8 let a pro spotřebu těhotných
a kojících žen. Každý odběratel vodního zdroje bude o výsledku rozboru a omezeních písemně
informován.
b) Změna územního plánu obce
Předsedající seznámil přítomné detailně s informacemi o probíhajících přípravách změny
Územního plánu obce. Jedná se o následující navržené změny:
-

Bytový dům č.p. 55 v Lošanech, st. parc. č. 185, nyní občanská vybavenost – změna na
bytová výstavba.
Pozemek parc. č. 598/4 v k.ú. Lošany, nyní zeleň – změna na bytová výstavba.
Pozemek parc. č. 594/23 v k.ú. Lošany, nyní zeleň – změna na bytová výstavba.
Pozemek parc. č. 328/1 v k.ú. Lošánky, nyní zemědělská půda – změna na bytová výstavba.
Pozemek parc. č. 50/28 v k.ú. Lošany, nyní zemědělská půda - změna bytová výstavba.
V textové části - Technická infrastruktura vodovod – výstavba vodovodu z Radovesnic I, je
pozastavena a je v plánu nový vodní zdroj v Lošanech, proto se tato změna promítne do
změny Územního plánu.
V textové části je uvedeno omezení na maximálně 3 nadzemní podlaží na budovu,
navrhovaná změna na 5 nadzemních podlaží.

c) Dotace hřbitov + Obecní úřad
Na hřbitově v Lošanech se bortí zeď a je třeba provést opravu. Budou vypsány dotační tituly na
hřbitovní zdi, obec by mohla podat žádost o dotaci na opravu. Dále budou vypsány dotace, které
by se mohly využít na rekonstrukci obecního úřadu, na obě akce má již obec projektovou
dokumentaci. Byla naplánována schůzka zastupitelů na hřbitově k posouzení stavu zdi a
stanovení dalšího postupu. Zastupitelé se dohodli, že případné žádosti o dotace se naplánují dle
finančních možností obce s ohledem na výstavbu kanalizace a vodovodu.
d) Byt v bytovce č.p. 20 v Lošanech
Ke dni 30.9.2019 pan Miloš Vejdělek uvolnil obecní byt, který měl pronajatý. Na OÚ Lošany byly
evidovány 2 žádosti o pronájem obecního bytu. První žádost podal p. Lukáš Adámek, který byl
jako první osloven s nabídkou bytu. Lukáš Adámek neměl o byt 3+1 zájem a uvedl, že počká na
uvolnění menšího bytu. Byt byl tedy nabídnut druhým zájemcům Zuzaně Průchové a Janu
Benešovi. Od 1.10.2019 s nimi byla uzavřena nájemní smlouva.
e) Čipování psů
Jan Šrámek - z důvodu změny legislativy a nutnosti čipování psů byla oslovena MVDr. Jana
Máslíková, která je ochotna do obce přijet a provést hromadně čipování psů. Cena čipování
bude 350 Kč za jednoho psa. Nutné je předložit očkovací průkaz psa. Pokud bude zájem, je
schopna provést i registraci do Národního registru zvířat. Tato registrace je zpoplatněna částkou
198 Kč. Termín čipování bude zhruba v polovině listopadu 2019 a informace bude včas
zveřejněna.

f) Naučná stezka
Jiří Barták - seznámil přítomné zastupitele se záměrem pokračovat v realizaci "Naučné stezky
Lošany - Lošánky". Stezka z praktických důvodů začíná u autobusové zastávky v Lošanech, kde
budou umístěny dvě informační tabule. Jedna věnovaná obci Lošany a druhá s plánkem trasy.
Pokračování trasy je směrem k božím mukám "Kolowrat", s odbočkou na polní cestu podél
bývalého polního letiště do "Průhona", směrem do Lošan se zastávkou u sloupových božích muk
u "ZEVOSu". Cesta pokračuje k rodnému domu gen. Josefa Mašína a tvrzi, vrací se na "chobot" k
prameništi Pekelského potoka, podél něj k rybníku a po jižní straně hráze do Lošánek na obícku,
křižovatku polních cest u "hrušky", s možnou odbočkou k soše sv. Prokopa v katastrálním území
obce Polní Voděrady, zpět na polní cestu na "Chlum", po polní cestě na silnici Chtouchov Lošánky se zastávkou u kamenného kříže, pokračuje na "přední chlum", křižovatku polních cest
do Kbela, zpět do obce Lošánky, kde již jsou některé informační tabule z dřívější doby, po
chodníku kolem hasičské zbrojnice do Lošan, informační tabule u bývalé školy a kostela sv. Jiří.
Kostelním parkem k tabulce "Kostnice", "Katolický hřbitov" a "Bitva u Kolína", kde trasa končí.
Odpočivná místa navrhl v "Průhoně", na "Chlumu", na "předním chlumku" - dvě místa - prostor
pálení čarodějnic a na trojúhelníku polních cest na Kbel s pěknými dalekými výhledy. Jedno
stávající v březovém háji před čp. 1 v Lošanech. Několik laviček je již umístěno u "Jarolímky" a na
"chlumu". Trasa je dlouhá 5,5 km. Dále navrhuje vybudovat veřejnosti volně přístupnou rozhlednu
na našem nejvyšším kopci - 355 m.n.m. "Chlum". Všichni zastupitelé vzali návrh na vědomí.
12. Diskuze
a) Eva Pěkná – Informovala zastupitele o dvou kontrolách. První proběhla na Úřadu práce, kde
předkládala evidenci docházky, přehledové listy, výplatní listy, výdajové pokladní doklady a
doklady o provedených odvodech. Jednalo se o kontrolu na místo veřejně prospěšných
prací, které vykonává pan Průcha. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Druhá
kontrola proběhla na Správě sociálního zabezpečení a byla zaměřena na odvody v období
od 1.6.2019 do 31.8.2019. Co se týká odvodů bylo vše v pořádku, drobný nedostatek byl
zjištěn v evidenčních listech, které posílá elektronicky naše mzdová účetní. Chybějící údaje
byly doplněny a výsledek kontroly byl rovněž v pořádku. Dále byla nahlášena kontrola
z Krajského úřadu Středočeského kraje na poslední dvoje volby, z důvodu nemoci byla
kontrola zrušena. Náhradní termín nám bude sdělen.
Dále Eva Pěkná informovala, že v pátek 1.11.2019 od 17.30 hod. pořádá kulturní komise
„Strašidelný lampionový průvod“.
b) Aleš Sobolik – dotázal se na možnost zajištění kominíka, který by provedl hromadné čištění
komínů v obci. Odpověděl Jan Šrámek – kominíka zajistíme a informaci zveřejníme.
c) Miloslav Kraus – Navrhl do rozpočtu obce uvolnit finance na zakoupení třetího kontejneru,
aby se kontejnery měnily prázdný za plný a ušetřily se pohonné hmoty a čas. Dále by se třetí
kontejner může umísťovat dle potřeby zaměstnanců po obci. Odpověděl Starosta –
zakoupení kontejneru zvážíme.
d) pan Ladislav Čepek – požádal o vyvážení kontejneru na bioodpad ze sběrného dvora každý
týden z důvodu svozu listí. Dále navrhl zrušení kontejneru na nápojové kartony, které se
mohou dávat do plastových kontejnerů. Odpověděl Starosta – vývoz kontejneru na bio zajistí.
Co se týká kontejneru na nápojové kartony, tak zjistíme, zda by bylo možné kontejner na
nápojové kartony zrušit a nahradit kontejnerem na plasty.
13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).

14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.10 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.

Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Roman Pospíšil

Starosta obce:

dne 1. 11. 2019

podpis ………………………….…

dne 1. 11. 2019

podpis …………………………….

dne 1. 11. 2019

Vyvěšeno: 4.11.2019
Sejmuto:

Miroslav Jelínek
starosta obce

