Zápis č. 4/2022
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 29.6.2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Roman Pospíšil, Miloslav Kraus
Jiří Barták, Aleš Sobolik, Milan Slezák,
XXXXXXXXXX

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
9. Dodatek č. 2 – SOD Lošany vodovod
10. Výstavba vodovodu
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 přítomni jsou 4 členové 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 Romana Pospíšila a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 3/2022 ze dne 31.5.2022 byl ověřen Miloslavem Krausem a
Milanem Slezákem - bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata celkem 4 usnesení. Všechna usnesení byla schvalovací. Další
usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/4/2022
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. 4/2022.
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Lošany za rok 2021 společně se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které bylo provedeno krajským úřadem
Středočeského kraje dne 27.5.2022. Provedeným přezkoumáním hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé dostali možnost se vyjádřit.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům Účetní výkazy za rok 2021 a Inventarizační
zprávu za rok 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany
za rok 2021.
Eva Pěkná – účetní, informovala přítomné o pohledávkách obce Lošany od roku 2006.
Pohledávky jsou již promlčené a jedná se částečně o pohledávky osob, které již nežijí.
Jedná se o účet č. 311, kde je pohledávka ve výši 11.954 Kč - dlužné nájemné a účet č. 315 pohledávky ve výši 119.347 Kč - za odpady a odvoz jímky vše z bytovky č.p. 55 v Lošanech.

Eva Pěkná navrhla převést všechny pohledávky z pohledávkového aktivního účtu č. 311 a 315 na
podrozvahový účet č. 905.
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a ve
výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a
ve výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
Předsedající seznámil přítomné se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Lošany
(objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
Dodatkem se nově upravuje cena předmětu plnění – homogenizace vozovky po realizaci stavby
„Lošany – vodovod a vodojem“, kde probíhalo podélné a příčné uložení vodovodních řádů do
pozemní komunikace zasahující do poloviny vozovky nebo přes polovinu vozovky.
Cena díla se nově navyšuje následovně:
Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12543:

2 147 858,99 Kč bez DPH.

Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12540 a 12546:

1 10 420,76 Kč bez DPH.

Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) ze strany
Středočeského kraje. Pokud nedojde ke schválení dotace, Dodatek smlouvy č.2 nebude naplněn.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o.
(zhotovitel)
Výsledek hlas ování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a
vodojem“ mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol.
VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
10. Výstavba vodovodu
Předsedající informoval přítomné o stavu prací. V Lošánkách je hlavní vodovodní řád hotov
včetně přípojek na jednotlivé pozemky. V Lošanech se zpomalily práce v prostoru u hospody, kde
bylo skalnaté podloží. Hlavní řád je nyní pokládán směrem na Polní Voděrady. Práce na
vodojemu rovněž pokračují, hrubá stavba vodojemu je postavena. V plánu je propojení s vodním
zdrojem a montáž technologii. Předsedající poděkoval hasičům SDH Lošánky, kteří provedli
načerpání a odčerpání vody do vodojemu při zkoušce těsnosti.

11. Různé
a) Dotace na opravu kostela sv. Jiří v Lošanech
Předsedající seznám přítomné se zněním smlouvy na poskytnutí finanční podpory (dotace) ve
výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Kolín, na částečné uhrazení nákladů na pokračování v
opravě střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech. Poskytnutí dotace bylo již na minulých
zasedáních projednáno a schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč Římskokatolické
farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě střechy lodi kostela sv. Jiří
v Lošanech.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000
Kč Římskokatolické farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě
střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech.
b) Pekelský potok
Předsedající informoval o schůzce s Ing. XXXXXXXXXX z Povodí Labe, státní podnik, který byl
upozorněn na nevyhovující stav koryta Pekelského potoka u ČOV v Lošanech. Přislíbil, že se
bude problémem zabývat a údržbu koryta se pokusí zajistit v zimním období.
c) Bitva u Kolína
Ve dne 17.6. až 19.6. proběhla vzpomínková akce na Bitvu u Kolína. Akce proběhla dle
tradičního programu v Nové Vsi I, Radovesnicích a dne 19.6.2022 v Lošanech, kde bylo asi 30
vojáku, 1 dělo a uctila se památka zemřelých vojáků. Předsedající poděkoval členkám kulturní
komise, které zajistily občerstvení pro účastníky a veřejnost.
d) Dotace ze Středočeského kraje
Předsedající informoval, že dne 27.6.2022 byla na zasedání krajského zastupitelstva
Středočeského kraje schválena dotace na dofinancování vodovodu v Lošanech ve výši 3.625.756
Kč a dotace ve výši 1.000.000 Kč na vodovodní přípojky.
12. Diskuze
a) Jan Šrámek – seznámil přítomné s nabídkou spol. Munipolis, která nabízí v obci na zkoušku
provoz systému krizové komunikace (komunikační systém MUNIPOLIS). Zastupitelé se
shodli, že nejprve ověříme, zda podobné možnosti nenabízí spol. Gallileo jako správce
našich webových stránek.
Dále informoval, že v měsíci červenci bychom využili nabídku spol. VODA.CZ a nabídli
bychom občanům odčerpání a popř. vyčištění starých septiků.
Dále upozornil na potřebu vyřešit problém strhnutého pramene, který napájel obecní studnu
u Louže v Lošánkách. Všechna voda teče podle kanalizace k ČOVce v Lošanech. V den, kdy
došlo k překopnutí pramene, přestala téct přepadem voda ze studny do Louže. Bylo by třeba
naplánovat a postavit nějakou hráz, která zabrání vodě natékat pod kanalizační řád.
Dále navrhl před rekonstrukcí asfaltových povrchů svést pod silnicí okapy od rodinného
domu v Lošánkách č.p. 59 do Louže.
b) Miloslav Kraus – upozornil na nezabezpečenou lavici na návsi v Lošanech. Ztrácejí se tu
věci, bylo by třeba to zajistit. Dále se zeptal, kdo umístil na sběrné místo eternit. Odpověděl
předsedající – lavici na návsi zamkneme. Kdo uložil eternit na sběrné místo se nám
nepodařilo zjistit.

13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Roman Pospíšil

dne 7. července 2022
dne 7. července 2022

Starosta obce:

dne 8. července 2022

podpis ………………….…
podpis …………………….

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 9. července 2022
Sejmuto:

Zápis č. 4/2022
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 29.6.2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Roman Pospíšil, Miloslav Kraus
Jiří Barták, Aleš Sobolik, Milan Slezák,
XXXXXXXXXX

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
9. Dodatek č. 2 – SOD Lošany vodovod
10. Výstavba vodovodu
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 přítomni jsou 4 členové 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 Romana Pospíšila a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 3/2022 ze dne 31.5.2022 byl ověřen Miloslavem Krausem a
Milanem Slezákem - bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata celkem 4 usnesení. Všechna usnesení byla schvalovací. Další
usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/4/2022
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. 4/2022.
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Lošany za rok 2021 společně se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které bylo provedeno krajským úřadem
Středočeského kraje dne 27.5.2022. Provedeným přezkoumáním hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé dostali možnost se vyjádřit.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům Účetní výkazy za rok 2021 a Inventarizační
zprávu za rok 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany
za rok 2021.
Eva Pěkná – účetní, informovala přítomné o pohledávkách obce Lošany od roku 2006.
Pohledávky jsou již promlčené a jedná se částečně o pohledávky osob, které již nežijí.
Jedná se o účet č. 311, kde je pohledávka ve výši 11.954 Kč - dlužné nájemné a účet č. 315 pohledávky ve výši 119.347 Kč - za odpady a odvoz jímky vše z bytovky č.p. 55 v Lošanech.

Eva Pěkná navrhla převést všechny pohledávky z pohledávkového aktivního účtu č. 311 a 315 na
podrozvahový účet č. 905.
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a ve
výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a
ve výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
Předsedající seznámil přítomné se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Lošany
(objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
Dodatkem se nově upravuje cena předmětu plnění – homogenizace vozovky po realizaci stavby
„Lošany – vodovod a vodojem“, kde probíhalo podélné a příčné uložení vodovodních řádů do
pozemní komunikace zasahující do poloviny vozovky nebo přes polovinu vozovky.
Cena díla se nově navyšuje následovně:
Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12543:

2 147 858,99 Kč bez DPH.

Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12540 a 12546:

1 10 420,76 Kč bez DPH.

Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) ze strany
Středočeského kraje. Pokud nedojde ke schválení dotace, Dodatek smlouvy č.2 nebude naplněn.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o.
(zhotovitel)
Výsledek hlas ování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a
vodojem“ mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol.
VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
10. Výstavba vodovodu
Předsedající informoval přítomné o stavu prací. V Lošánkách je hlavní vodovodní řád hotov
včetně přípojek na jednotlivé pozemky. V Lošanech se zpomalily práce v prostoru u hospody, kde
bylo skalnaté podloží. Hlavní řád je nyní pokládán směrem na Polní Voděrady. Práce na
vodojemu rovněž pokračují, hrubá stavba vodojemu je postavena. V plánu je propojení s vodním
zdrojem a montáž technologii. Předsedající poděkoval hasičům SDH Lošánky, kteří provedli
načerpání a odčerpání vody do vodojemu při zkoušce těsnosti.

11. Různé
a) Dotace na opravu kostela sv. Jiří v Lošanech
Předsedající seznám přítomné se zněním smlouvy na poskytnutí finanční podpory (dotace) ve
výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Kolín, na částečné uhrazení nákladů na pokračování v
opravě střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech. Poskytnutí dotace bylo již na minulých
zasedáních projednáno a schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč Římskokatolické
farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě střechy lodi kostela sv. Jiří
v Lošanech.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000
Kč Římskokatolické farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě
střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech.
b) Pekelský potok
Předsedající informoval o schůzce s Ing. XXXXXXXXXX z Povodí Labe, státní podnik, který byl
upozorněn na nevyhovující stav koryta Pekelského potoka u ČOV v Lošanech. Přislíbil, že se
bude problémem zabývat a údržbu koryta se pokusí zajistit v zimním období.
c) Bitva u Kolína
Ve dne 17.6. až 19.6. proběhla vzpomínková akce na Bitvu u Kolína. Akce proběhla dle
tradičního programu v Nové Vsi I, Radovesnicích a dne 19.6.2022 v Lošanech, kde bylo asi 30
vojáku, 1 dělo a uctila se památka zemřelých vojáků. Předsedající poděkoval členkám kulturní
komise, které zajistily občerstvení pro účastníky a veřejnost.
d) Dotace ze Středočeského kraje
Předsedající informoval, že dne 27.6.2022 byla na zasedání krajského zastupitelstva
Středočeského kraje schválena dotace na dofinancování vodovodu v Lošanech ve výši 3.625.756
Kč a dotace ve výši 1.000.000 Kč na vodovodní přípojky.
12. Diskuze
a) Jan Šrámek – seznámil přítomné s nabídkou spol. Munipolis, která nabízí v obci na zkoušku
provoz systému krizové komunikace (komunikační systém MUNIPOLIS). Zastupitelé se
shodli, že nejprve ověříme, zda podobné možnosti nenabízí spol. Gallileo jako správce
našich webových stránek.
Dále informoval, že v měsíci červenci bychom využili nabídku spol. VODA.CZ a nabídli
bychom občanům odčerpání a popř. vyčištění starých septiků.
Dále upozornil na potřebu vyřešit problém strhnutého pramene, který napájel obecní studnu
u Louže v Lošánkách. Všechna voda teče podle kanalizace k ČOVce v Lošanech. V den, kdy
došlo k překopnutí pramene, přestala téct přepadem voda ze studny do Louže. Bylo by třeba
naplánovat a postavit nějakou hráz, která zabrání vodě natékat pod kanalizační řád.
Dále navrhl před rekonstrukcí asfaltových povrchů svést pod silnicí okapy od rodinného
domu v Lošánkách č.p. 59 do Louže.
b) Miloslav Kraus – upozornil na nezabezpečenou lavici na návsi v Lošanech. Ztrácejí se tu
věci, bylo by třeba to zajistit. Dále se zeptal, kdo umístil na sběrné místo eternit. Odpověděl
předsedající – lavici na návsi zamkneme. Kdo uložil eternit na sběrné místo se nám
nepodařilo zjistit.

13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Roman Pospíšil

dne 7. července 2022
dne 7. července 2022

Starosta obce:

dne 8. července 2022

podpis ………………….…
podpis …………………….

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 9. července 2022
Sejmuto:

Zápis č. 4/2022
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 29.6.2022
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Roman Pospíšil, Miloslav Kraus
Jiří Barták, Aleš Sobolik, Milan Slezák,
XXXXXXXXXX

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
9. Dodatek č. 2 – SOD Lošany vodovod
10. Výstavba vodovodu
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 přítomni jsou 4 členové 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 Romana Pospíšila a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 3/2022 ze dne 31.5.2022 byl ověřen Miloslavem Krausem a
Milanem Slezákem - bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata celkem 4 usnesení. Všechna usnesení byla schvalovací. Další
usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/4/2022
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. 4/2022.
7. Závěrečný účet obce za rok 2021
Zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem obce Lošany za rok 2021 společně se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, které bylo provedeno krajským úřadem
Středočeského kraje dne 27.5.2022. Provedeným přezkoumáním hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé dostali možnost se vyjádřit.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021.
8. Účetní uzávěrka za rok 2021
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům Účetní výkazy za rok 2021 a Inventarizační
zprávu za rok 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany za rok 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje bez výhrad Účetní uzávěrku obce Lošany
za rok 2021.
Eva Pěkná – účetní, informovala přítomné o pohledávkách obce Lošany od roku 2006.
Pohledávky jsou již promlčené a jedná se částečně o pohledávky osob, které již nežijí.
Jedná se o účet č. 311, kde je pohledávka ve výši 11.954 Kč - dlužné nájemné a účet č. 315 pohledávky ve výši 119.347 Kč - za odpady a odvoz jímky vše z bytovky č.p. 55 v Lošanech.

Eva Pěkná navrhla převést všechny pohledávky z pohledávkového aktivního účtu č. 311 a 315 na
podrozvahový účet č. 905.
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a ve
výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 38 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši 11.954 Kč a
ve výši 119.347 Kč. Pohledávky budou dále evidovány v podrozvaze.
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
Předsedající seznámil přítomné se zněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Lošany
(objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
Dodatkem se nově upravuje cena předmětu plnění – homogenizace vozovky po realizaci stavby
„Lošany – vodovod a vodojem“, kde probíhalo podélné a příčné uložení vodovodních řádů do
pozemní komunikace zasahující do poloviny vozovky nebo přes polovinu vozovky.
Cena díla se nově navyšuje následovně:
Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12543:

2 147 858,99 Kč bez DPH.

Homogenizace vozovky – Lošany sil. č. 12540 a 12546:

1 10 420,76 Kč bez DPH.

Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) ze strany
Středočeského kraje. Pokud nedojde ke schválení dotace, Dodatek smlouvy č.2 nebude naplněn.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a vodojem“
mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol. VPK Suchy s.r.o.
(zhotovitel)
Výsledek hlas ování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo „Lošany – vodovod a
vodojem“ mezi obcí Lošany (objednatel) a Společností vodo Lošany zastoupenou spol.
VPK Suchy s.r.o. (zhotovitel).
10. Výstavba vodovodu
Předsedající informoval přítomné o stavu prací. V Lošánkách je hlavní vodovodní řád hotov
včetně přípojek na jednotlivé pozemky. V Lošanech se zpomalily práce v prostoru u hospody, kde
bylo skalnaté podloží. Hlavní řád je nyní pokládán směrem na Polní Voděrady. Práce na
vodojemu rovněž pokračují, hrubá stavba vodojemu je postavena. V plánu je propojení s vodním
zdrojem a montáž technologii. Předsedající poděkoval hasičům SDH Lošánky, kteří provedli
načerpání a odčerpání vody do vodojemu při zkoušce těsnosti.

11. Různé
a) Dotace na opravu kostela sv. Jiří v Lošanech
Předsedající seznám přítomné se zněním smlouvy na poskytnutí finanční podpory (dotace) ve
výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Kolín, na částečné uhrazení nákladů na pokračování v
opravě střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech. Poskytnutí dotace bylo již na minulých
zasedáních projednáno a schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000 Kč Římskokatolické
farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě střechy lodi kostela sv. Jiří
v Lošanech.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/4/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., zákona o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000
Kč Římskokatolické farnosti Kolín na částečné uhrazení nákladů na pokračování v opravě
střechy lodi kostela sv. Jiří v Lošanech.
b) Pekelský potok
Předsedající informoval o schůzce s Ing. XXXXXXXXXX z Povodí Labe, státní podnik, který byl
upozorněn na nevyhovující stav koryta Pekelského potoka u ČOV v Lošanech. Přislíbil, že se
bude problémem zabývat a údržbu koryta se pokusí zajistit v zimním období.
c) Bitva u Kolína
Ve dne 17.6. až 19.6. proběhla vzpomínková akce na Bitvu u Kolína. Akce proběhla dle
tradičního programu v Nové Vsi I, Radovesnicích a dne 19.6.2022 v Lošanech, kde bylo asi 30
vojáku, 1 dělo a uctila se památka zemřelých vojáků. Předsedající poděkoval členkám kulturní
komise, které zajistily občerstvení pro účastníky a veřejnost.
d) Dotace ze Středočeského kraje
Předsedající informoval, že dne 27.6.2022 byla na zasedání krajského zastupitelstva
Středočeského kraje schválena dotace na dofinancování vodovodu v Lošanech ve výši 3.625.756
Kč a dotace ve výši 1.000.000 Kč na vodovodní přípojky.
12. Diskuze
a) Jan Šrámek – seznámil přítomné s nabídkou spol. Munipolis, která nabízí v obci na zkoušku
provoz systému krizové komunikace (komunikační systém MUNIPOLIS). Zastupitelé se
shodli, že nejprve ověříme, zda podobné možnosti nenabízí spol. Gallileo jako správce
našich webových stránek.
Dále informoval, že v měsíci červenci bychom využili nabídku spol. VODA.CZ a nabídli
bychom občanům odčerpání a popř. vyčištění starých septiků.
Dále upozornil na potřebu vyřešit problém strhnutého pramene, který napájel obecní studnu
u Louže v Lošánkách. Všechna voda teče podle kanalizace k ČOVce v Lošanech. V den, kdy
došlo k překopnutí pramene, přestala téct přepadem voda ze studny do Louže. Bylo by třeba
naplánovat a postavit nějakou hráz, která zabrání vodě natékat pod kanalizační řád.
Dále navrhl před rekonstrukcí asfaltových povrchů svést pod silnicí okapy od rodinného
domu v Lošánkách č.p. 59 do Louže.
b) Miloslav Kraus – upozornil na nezabezpečenou lavici na návsi v Lošanech. Ztrácejí se tu
věci, bylo by třeba to zajistit. Dále se zeptal, kdo umístil na sběrné místo eternit. Odpověděl
předsedající – lavici na návsi zamkneme. Kdo uložil eternit na sběrné místo se nám
nepodařilo zjistit.

13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Roman Pospíšil

dne 7. července 2022
dne 7. července 2022

Starosta obce:

dne 8. července 2022

podpis ………………….…
podpis …………………….

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 9. července 2022
Sejmuto:

