Zápis č. 6/2020
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 3.12.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Miloslav Kraus,
Roman Pospíšil
Jiří Barták
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Změna Územního plánu obce
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
8. Výstavba kanalizace
9. Příprava výstavby vodovodu
10. Jmenování Inventarizační komise
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18.00 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. Dále předsedající navrhl
doplnění programu o bod 10. Jmenování Inventarizační komise. Následující body se v pořadí
posouvají. K obsahu programu a doplněným bodům nebyly vzneseny žádné námitky ani návrhy
na doplnění.
Program včetně doplnění byl jednomyslně schválen.
2. Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Mgr. Jana Šrámka.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Aleše Sobolika a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 5/2020 ze dne 29.10.2020 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 bylo přijato 5 schvalovacích usnesení a 1 usnesení pověřovací, kterým byl
finanční výbor pověřen přípravou Návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s termínem splnění do
16.11.2020. Informace k plnění usnesení bude prezentována samostatně pod bodem 7 (dle

programu zasedání). Další usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém
zasedání přijata.
6. Změna územního plánu č. 1
Dne 1.12.2020 proběhlo opakované veřejné projednání změny územního plánu č. 1. Jedná se
upravený návrh změny územního plánu. Navržené změny byly projednány a schváleny
zastupitelstvem obce dne 24.8.2020. Nyní běží lhůta pro vyjádření do 8.12.2020. Následně bude
zaslána žádost o závěrečné stanovisko na Krajský úřad Středočeského kraje a pokud bude vše
bez problému dojde k vydání Změny Územního plánu č. 1 a následnému schvalování
zastupitelstvem obce.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Předseda finančního výboru Roman Pospíšil a účetní Eva Pěkná seznámili přítomné s
jednotlivými položkami návrhu Rozpočtu obce na rok 2021 (příloha č. 3). Návrh rozpočtu byl
upraven dle připomínek a návrhů jednotlivých zastupitelů. Všechny dotazy k návrhu rozpočtu byly
zodpovězeny.
Zastupitel Jiří Barták (omluven z dnešního zasedání), požádal emailem o doplnění rozpočtu obce
o částku 80.000 Kč na vybudování „Naučné stezky“. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu jsou
nespecifikované rezervy, bude možné z těchto rezerv projekt financovat, pokud to finanční
stránka obce v roce 2021 dovolí. Bude však zapotřebí doložit konkrétní plán prací a odhad
nákladů na naučnou stezku, (jak bylo dohodnuto na ZO dne 21.6.2020), aby se tímto návrhem
mohli zastupitelé zabývat.
Všichni přítomní zastupitelé (v počtu 6) s návrhem Rozpočtu obce na rok 2021 souhlasili.
O slovo se přihlásili hosté:
p. XXXXX - plánování je jedna věc, ale realita bude úplně jiná než je v rozpočtu prezentováno a
bojový úkol je maximálně šetřit. Státní kasa je na mizině, zastupitelstvo je velkorysé, pokud se
domnívá, že nějaké peníze z dotací přijdou.
p. XXXXXXXXX – Při inventarizacích v minulých letech, které se konají v prosinci bylo vždy
zjištěno, že ve fotbalových kabinách jsou v provozu prázdné lednice i přímotopy, ačkoliv se přes
zimu tento prostor nevyužívá. Je třeba aby to bylo pravidelně kontrolováno osobou, která to má
na starost.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2021.
Návrhu Rozpočtu obce na rok 2021 bude zveřejněn na úřední desce obce a veřejných
vývěskách.
8. Výstavba kanalizace
Probíhají stavební práce na místních komunikacích v Lošánkách a výstavba čistírny odpadních
vod. Realizační firma předpokládá letošní ukončení stavebních prací dne 18.12.2020. Kolem
10.1.2021 by měly být zahájeny práce na budování domovních přípojek v Lošánkách a zahájení
prací na místních komunikacích v Lošanech. Práce na hlavních pozemních komunikacích III. třídy
v Lošanech budou zahájeny v dubnu 2021. Kanalizační přípojky budou dle projektu přivedeny a
zaslepeny na hranici jednotlivých nemovitostí. Další práce na soukromých pozemcích, spočívající
ve vybudování revizní kanalizační šachty a připojení na veřejnou část je již v režii majitelů
jednotlivých nemovitostí.

Místostarosta Šrámek - z důvodu zajištění co nejnižší ceny (a pro občany, kteří nejsou schopni si
toto sami zajistit) byla zadána poptávka na realizaci těchto kanalizačních šachet a propojení
s veřejnou částí kanalizačního řádu. Jak bylo řečeno, tyto práce již nejsou součástí veřejného
projektu na kanalizaci a budou hrazeny ze strany jednotlivých majitelů. Zapojení do projektu je
dobrovolné a kdo bude chtít přípojku budovat na vlastní pěst tak může, jen bude nutné se držet
projektové dokumentace.
Cenová nabídka na vybudování jedné kanalizační přípojky a revizní šachty dle projektu (1 metr
od hranice pozemku) byla nabídnuta v rozmezí 7.000 až 8.000 Kč bez DPH (záleží na výběru
poklopu revizní šachty plast/litina a množství zakázek v obci). Další práce spočívající ve
výkopových pracích a propojení kanalizační šachty s domem byly nabídnuty ve výši 1.500 kč bez
DPH za 1 běžný metr.
Tato informace bude zveřejněna místním rozhlasem a v Lošánkách bude roznesena do
poštovních schránek všech domů.
9. Příprava výstavby vodovodu
Projektant p. Fiala pracuje na projektu pro provádění stavby včetně rozpočtu. Tento týden by
mělo být vydáno společné územní a stavební povolení.
Dále předsedající seznámil přítomné s obsahem PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na akci „Výstavba vodovodního řádu v obci Lošany“ mezi příkazcem obcí Lošany
a příkazníkem společností Witendr s.r.o., Braunerova 563/7 Praha 8. Příkazní smlouva byla z
podnětu Aleše Sobolika ze dne 29.10.2020 s příkazníkem znovu projednána, navrhovaná úprava
znění byla akceptována a do smlouvy zahrnuta.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na zabezpečení přípravy žádosti o
dotaci na akci „Výstavba vodovodního řádu v obci Lošany“ mezi příkazcem obcí Lošany a
příkazníkem společností Witendr s.r.o., Braunerova 563/7 Praha 8
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Sobolik, Pěkná, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje uzavření PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba vodovodního řádu v obci Lošany“ mezi
příkazcem obcí Lošany a příkazníkem spol. Witendr s.r.o., Braunerova 563/7 Praha 8.
10. Jmenování Inventarizační komise
Předsedající jmenoval inventarizační komisi, která provede inventarizaci obecního majetku:
Předseda: Roman Pospíšil
Členové: Miloslava Kraus, Jan Šrámek a XXXXX XXXXXXX
Předsedající stanovil termín inventarizace v období od 15.12.2020 do 31.1.2021.
11. Různé
a) Komise životního prostředí
Předsedající vyzval odstupujícího předsedu komise životního prostředí Miloslava Krause, aby
přítomné informoval o tom, zda za sebe nalezl nějakého nástupce na tuto funkci.
Miloslav Kraus sdělil, že žádného zájemce nemá, nikdo to nechce dělat a on také ne.

Jan Šrámek – Domnívá se, že tato funkce by neměla být neobsazená. Vzhledem k tomu, že
nikdo o tuto funkci nemá zájem a tuto činnost již částečně vykonává (kastrační program koček
v obci, úprava polní cesty Lošánky - Polní Voděrady a úprava dalších cest je v plánu), nabídl že
po zbytek volebního období tuto funkci po Miloslavu Krausovi převezme. Pokud se najde jiný
vhodný nástupce, rád funkci opět uvolní.
Odvolání předsedy komise životního prostředí
Předsedající na základě ústní žádostí navrhuje ke dni 31.12.2020 odvolání předsedy komise
životního prostředí Miloslava Krause st., kterého ode dne 1.1.2021 nahradí místostarosta Mgr.
Jan Šrámek.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany ke dni 31.12.2020 odvolává z funkce předsedy komise životního
prostředí Miloslava Krause a ke dni 1.1.2021 jmenuje do funkce předsedy komise životního
prostředí Mg. Jana Šrámka. Zbylé složení komise životního prostředí zůstává beze změn.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pěkná, Sobolik, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání ke dni 31.12.2020 odvolává z funkce předsedy komise
životního prostředí Miloslava Krause a ke dni 1.1.2021 jmenuje do funkce předsedy komise
životního prostředí Mg. Jana Šrámka.
b) Výběrové řízení na zaměstnance obce
Předsedající předložil návrh výběrového řízení na zaměstnance obce, neboť ke dni 31.12.2020
končí pracovní poměr na dobu určitou obecnímu zaměstnanci Antonínu Hruškovi. Zastupitelé se
dohodli, že nástup do pracovního poměru obecního zaměstnance bude stanoven výběrovým
řízením s nástupem od 1.3.2021 (z důvodu finančních úspor). Do této doby budou zajišťovány
práce v obci na dohodu o provedení práce.
Výběrové řízení bude zveřejněno na obecních vývěskách a na webu obce.
Všichni zastupitelé s obsahem Výběrového řízení souhlasili.
c) Rekonstrukce obecního úřadu
V listopadu byly zahájeny práce na rekonstrukci obecního úřadu. S rekonstrukce bylo započato
v prostoru obecní knihovny a ordinace. Předsedající společně s p. Šrámkem a p. XXXXXXX
provedli vyklizení tohoto prostoru. Ostatní zastupitelé se vyjma Aleše Sobolika bohužel bez
omluvy nedostavili. Jsou zde položené nové konstrukce podlah a stropní podhledy. Dále se bude
provádět instalace vody, elektřiny a topení. Po zprovoznění prostor knihovny a ordinace bude
rekonstrukce pokračovat v prostorech úřadu.
d) Převod církevního majetku
Na minulém zastupitelstvu byla podána informace o možnosti převodu církevního majetku na
obec Lošany. Byla dotázána církev na možnosti prodeje fary v Lošanech. Církví bylo
odpovězeno, že faru mají v plánu dlouhodobě pronajímat, prodej zatím nepřipadá v úvahu
e) Dotace na pozemní místní komunikace a víceúčelové hřiště v Lošanech
Místostarosta Šrámek opětovně informoval o dotačních výzvách Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Obce do 3 000 obyvatel mohou získat dotaci ve výši 80%. V úvahu pro obec Lošany
připadají dotace na rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci sportovišť. Dotaci je možné
čerpat do konce roku 2022. Po vybudování kanalizace a vodovodu bude třeba na některých

místních komunikacích v obci zrekonstruovat asfaltový povrch. Jednalo by se o místní
komunikaci v Lošanech na Chobotě, k pomníku Gen. Mašína, od hospody Na rozcestí k rybníku
a v Lošánkách k Louži.
Dále je ve velmi špatném stavu povrch a oplocení víceúčelového hřiště v Lošanech, zde by byl
položen nový povrch, nataženy nové sítě a vybudováno 6 lamp pro osvětlení.
Po dohodě z minulého zastupitelstva obce zahájil místostarosta administrativní kroky ke získání
dotací. Byly vypracovány orientační nabídky na provedení prací. Rekonstrukce zmíněných
asfaltových povrchů by stála asi 1.298.000 Kč bez DPH (spoluúčast obce 260.000 Kč) a
rekonstrukce víceúčelového hřiště asi 598.000 Kč bez DPH (spoluúčast obce 120.000 Kč).
K podání žádosti o dotace je zapotřebí schvalovací usnesení zastupitelstva obce.
Eva Pěkná – upozornila, že s ohledem na výstavbu kanalizace a vodovodu bude v příštích letech
rozpočet obce velmi napjatý a mohlo by se stát, že na další dotace nebude dostatek finančních
prostředku.
Po dohodě a zhodnocení finanční situace v obci bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvem obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací a
rekonstrukci víceúčelového hřiště z programu MMR.
Výsledek hlasování:
Pro:
0
Proti:
4 (Jelínek, Pěkná, Pospíšil, Kraus)
Zdrželi se:
2 (Šrámek, Sobolik)
Záměr podat žádost o dotace nebyl schválen.
f) Statické posouzení bývalé hospodářské budovy u bytovky č.p. 20 v Lošanech
Bylo vypracováno statické posouzení objektu bývalé hospodářské budovy u bytovky č.p. 20
v Lošanech. Ze závěru posudku vyplývá, že objekt je ve špatném stavebně technickém stavu a
některé části jsou ve stavu havarijním, zejména konstrukce krovu a půdní nadezdívky. Bylo
doporučeno následující řešení: Snesení krovů, odbourání půdní nadezdívky a štítového zdiva,
podepření a očištění klenby, na obvodovém zdivu vybudovat železobetonový věnec a na klenbě
provést železobetonovou skořepinu a očistit a vyspravit klenby ze spodní části. Dále je třeba
provést novou konstrukci krovu a střešní krytiny. Po výše zmíněných úpravách by mohl být objekt
dle předpisů vyhovující. Předseda navrhl oslovit projektanta a provést odhad ceny rekonstrukce.
Z důvodu finanční situace nebude však v nejbližší době tato rekonstrukce možná.
Objekt bude tedy nutné zabezpečit před vstupem, aby nedošlo k úrazu.
g) Vánoční výzdoba v obci
Byly ozdobeny a osvětleny vánoční stromy v Lošanech a v Lošánkách. Za to patří poděkování
místnímu Spolku dobrovolných hasičů v Lošánkách. Tradiční rozsvícení vánočních stromků
nebude v letošním roce z důvodu nouzového stavu a omezujícím opatřením provedeno.
12. Diskuze
a) Miloslav Kraus – vznesl dotaz, jak je to s vodním pramene do studny u Louže v Lošánkách,
který byl narušen při výkopových pracích na kanalizaci. Odpověděl předsedající –
v současné době pramen teče podložím pod kanalizací, k plnění studně a následnému
přepadu do Louže nedochází. S realizační firmou je dohodnuto, že počkáme nějakou dobu,
zda si pramen nenajde cestu zpět. Pokud se tak nestane, budou provedeny výkopové práce,
aby byl pramen sveden zpět do studny.
Miloslav Kraus dále vznesl dotaz, kolik lidí má klíčky od sběrného dvora, dělá si tam každý co
chce, do kontejneru se házejí papíry a další věci, které tam nepatří. Odpověděl předsedající
– klíče od sběrného dvora jsou 3 a má je p. starosta, p. XXXX a p. XXXXXX. Na sběrný dvůr
bude pořízen nový zámek, aby se předešlo neoprávněnému přístupu do sběrného dvora.

b) p. XXXXX – Vyjádřil nespokojenost s reakcí předsedajícího Jelínka vůči jeho osobě, je to tím
že nemá rád diskuzi, která má prvky kritické. Dále je přesvědčen o psychologickém závěru,
že pokud člověk zná nějaké konkrétní věci, které nejsou velkého rámce, tak je schopen
diskutovat hodiny, naopak tady je mluveno o milionech a zastupitelé jsou schopni 20 minut
diskutovat, přitom víme, jaká je situace. Ministerstvo financí uvolnilo letos prostředky z fondu
asi 1.200 Kč na osobu. Ptal se lidí, kolik je tady občanů, nikdo mu nebyl schopen odpovědět
kolik je tady lidí. Dotázal se jaká je souhrnná částka, která přišla z fondu ministerstva financí
a kolik je lidí v těchto dvou obcích. Odpověděla p. Pěkná – Souhrnná částka, která přišla
z MF ČR je 386.250 Kč. V době, kdy ministerstvo proplácelo tuto částku bylo v obci dle
výpočtu 309 obyvatel.
- p. XXXXX - konstatoval, že za komunismu tady byla dominantní bytovka, teď v důsledku
společensko-ekonomické situace tady je dominantní farní kostel. Na kostele něco chybí.
Mluvil s farářem Kordou a ten mu řekl, že by rádi udělali i první patro, ale nebyla přispěna
žádná částka ze strany obecního úřadu. Je to smutné, obecní úřad dal asi 44.000 Kč. Tuto
částku eviduje v minulém rozpočtu. Odpověděl předsedající – poslední prostředky, které
obec věnovala církvi byl příspěvek na zpracování projektové dokumentace. Na rekonstrukci
kostela obec nedávala žádnou finanční částku. Bylo to rozhodnutí zastupitelstva. P. XXXXX
navrhl, aby obecní úřad dal větší finanční prostředky, aby se kostel dodělal.
- p. XXXXX - vyjádřil nespokojenost s obecními pozemky. Dle análů asi 10 let zpět,
upozorňoval na to, že někdo dostává za metr čtvereční pozemku 50 Kč a někdo 250 Kč,
taková situace tady byla a taková situace tady je. Cenu nastaví Jelínek a ostatní mlčí.
Reagoval p. Sobolík – v letošním roce obec prodávala obecní pozemek, pan starosta navrhl
cenu, zastupitelstvo s cenou nesouhlasilo, takže nebyla schválena. Lze to v zápise dohledat.
Sjednocení cen obecních pozemků je v přípravě, tím bychom do budoucna předešli
podobným případům.
- p. XXXXX - vznesl dotaz na paní účetní, jak je možné, že jsou na hřbitově nezaplacené
hroby, pokud obec zná adresáty, tak je musí kontaktovat a finanční prostředky musí získat.
Odpověděla p. Pěkná – pokud pozůstalí nemají o hrob zájem, tak s tím obec nic nezmůže.
Podle zákona jsme povinní o tom majitele informovat, a pokud se majitel neozve, tak se
hrobové místo zruší a nabídne se dalšímu zájemci. Smlouvy jsou 15 let staré, takže někteří
majitelé hrobů již nežijí. Postupujeme podle zákona.
- p. XXXXX uvedl, že je zde na schůzi letos poprvé. Nesouhlasil s termíny schůze, pokud je
tady, tak zastupitelstvo schůzi nemá a pokud není, tak termín schůze je. Je to tristní, někdo
by si měl tento úkol vzít za své a stanovit termíny na celý rok. Odpověděl p. Šrámek –
termíny nelze takto stanovit, zastupitelstvo se dle zákona musí sejít nejméně 1x za 3 měsíce
a schází se dle konkrétních potřeb, které nejdou vždy předvídat. Nemůžeme se scházet
podle toho, kdy se to hodí panu XXXXXXX.
- p. XXXXX - konstatoval, že čištění studny v Lošánkách stálo 63.000 Kč, na hřbitově se
studna nečistila. Dále konstatoval, že poplatek za psa v obci činí 50 kč, jeho syn bydlí na
Prachaticku a za jednoho psa platí 300 Kč. Je zde rezerva a měly by v obci být zvýšeny
poplatky za psy, o tom není třeba diskutovat.
- p. XXXXX – konstatoval, že celá léta se obec ohání generálem Mašínem, když dcera
Zdena Mašínová požádala o peníze na výstavbu muzea, tak obec nedala ani korunu.
Odpověděl předsedající - Zdena Mašínová obecní úřad o žádnou částku nikdy nežádala.
- p. XXXXX - pochválil firmu VPK Suchý za excelentní práci při výstavbě kanalizace.
Dále konstatoval, že někteří zastupitelé, např. p. Kraus se zabývají nesmyslnými věcmi a
zastupitelstvo o velkolepých a nedosažitelných věcech hovoří hodiny. Dále se vyjádřil
k naučné stezce, tato má svou hodnotu a svůj význam, je zapotřebí zapomenout na soutěž
nejlepší vesnice, protože na tu soutěž obec nemá a je to zbytečné, chybí sebereflexe.
Dále se vyjádřil k rozpočtu obce - výdej 4,7 milionu, je třeba snížit a nalézt rezervy. Peníze
nikdy s fondu Středočeského kraje, fondu EU ani z fondu Životního prostředí nedostaneme,
to co se tady říká je naivní. Za rok si to řekneme.
- p. XXXXX – se dotázal na částka 235.000 Kč, která je v rozpočtu na hydrogeologický
průzkum. Zda se nějak reflektovala do života a projektu nebo jsou to peníze, které skončily
v černé díře. Odpověděl předsedající - hydrogeologický průzkum nestál 235.000 Kč, tato
částka je hydrogeologický průzkum včetně vybudování vrtu.

- p. XXXXX - upozornil na obrovskou spotřebu elektrické energie na hřišti, za rok 2019 se
platilo 67.000 Kč. Je potřeba to objasnit. Dále vznikly na hřišti ztráty peněz, byla tam paní
uklízečka, správce, zametlo se to pod koberec.
Dále upozornil na částku 359.000 Kč za veřejné osvětlení, uvedl, že částka je vysoká a
dotázal se, zda byl nastaven tendr, aby se instalace realizovala. Odpověděl předsedající –
Bylo výběrové řízení 3 firem a zakázku vyhrála spol. AVE Kolín.
- p. XXXXX závěrem uvedl, že svůj poslední bod nebude prezentovat, nechá si ho napříště,
protože někoho to bude bolet.
13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20.25 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
3) Návrh rozpočtu na rok 2021
Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Aleš Sobolik

Starosta obce:

dne 13. prosince 2020

podpis ………………………….…

dne 13. prosince 2020

podpis …………………………….

dne 12. prosince 2020

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 13.12.2020
Sejmuto:

Příloha č. 2

Souhrn přijatých Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 3.12.2020
Usnesení č. 1/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2021.
Usnesení č. 2/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schvaluje uzavření PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na akci „Výstavba vodovodního řádu v obci Lošany“ mezi příkazcem obcí
Lošany a příkazníkem spol. Witendr s.r.o., Braunerova 563/7 Praha 8.
Usnesení č. 3/6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání ke dni 31.12.2020 odvolává z funkce předsedy komise
životního prostředí Miloslava Krause a ke dni 1.1.2021 jmenuje do funkce předsedy komise
životního prostředí Mg. Jana Šrámka.

…………………………………..
starosta

…………………………………..
místostarosta

