Zápis č. 8/2020
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 28.12.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Jiří Barták, Miloslav Kraus, Roman
Pospíšil
Aleš Sobolik
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Složení slibu nového člena ZO
5. Ověření zápisu z minulého zasedání
6. Kontrola plnění usnesení
7. Rozpočtové opatření č. 6/2020
8. Rozpočet obce na rok 2021 a Střednědobý výhled obce na rok 2021
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. 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. 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. Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající vyzval zastupitele Milana Slezáka ke složení slibu. Účetní obce Eva Pěkná přečetla
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích v následujícím znění: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce Lošany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Předsedající vyzval
zastupitele Milana Slezáka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu
(příloha č. 3).
Zastupitel Milan Slezák složil slib bez výhrad.
5. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 7/2020 ze dne 14.12.2020 ověřil Miloslav Kraus a Roman
Pospíšil – bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.

6. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata pouze schvalovacích usnesení. Další usnesení, která by
ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.
7. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Eva Pěkná – účetní, předložila zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 a
vysvětlila jednotlivé změny a přesuny v rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 a pověřuje účetní obce
k případné úpravě rozpočtových položek dle skutečného stavu ke konci roku 2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Barták, Kraus, Slezák)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/8/2020
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. 6/2020 a pověřuje
účetní obce k případné úpravě rozpočtových položek dle skutečného stavu ke konci roku
2020.
8. Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet obce na rok 2021 a úprava střednědobého výhledu na rok 2021
Návrh Rozpočtu obce Lošany na rok 2021 (příloha č. 4) a upravený rozpočtový výhled na rok
2021 byl projednán zastupitelstvem obce dne 3.12.2020 a zveřejněn na úřední desce obce a
veřejných vývěskách. Rozpočet obce na rok 2021 je navržen jako schodkový.
Příjmy celkem
Financování celkem
Výdaje celkem

34,918.400 Kč.
20,000.000 Kč.
54,918.400 Kč.

Schodek rozpočtu (financování) je pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulého roku.
Zastupitelé dostali možnost se k rozpočtu obce na rok 2021 vyjádřit:
Jiří Barták - dotázal se na částku 100.000 Kč za změnu územního plánu obce, zda počítá obec
se spolufinancováním ze strany investora, který zakoupil bytovku čp. 55 i s okolními pozemky a
dále se dotázal na co bude použita částka 50.000 Kč určená na sklad techniky. Odpověděl
předsedající – Jedná se o částku za vyhotovení a administrativní zpracování Změny územního
plánu č. 1., na vše jsou smlouvy. S investorem již bylo spolufinancování změny územního plánu
předběžně projednáno a plánujeme navrhnout spolufinancování ve výši 50.000 Kč. Částka
50.000 Kč na sklad komunální techniky byla projednána zastupitelstvem obce jako náhradní
varianta ze neschválenou výstavbu zděného skladu komunální techniky. Tato částka je
připravena na zakoupení plechové garáže, která by mohla sloužit jako sklad komunální techniky
na dvoře Obecního úřadu Lošany.
Jiří Barták – dále se dotázal na financování naučné stezky, kdy podklady zasílal na obecní email,
avšak v rozpočtu se žádná částka neobjevila. Odpověděl předsedající – V rozpočtu jsou
nespecifikované rezervy ve výši 489.000 Kč a z těchto prostředků muže být naučná stezka
financována. O uvolnění finančních prostředků na naučnou stezku rozhodne zastupitelstvo obce
na některém z následujících zasedání, až budou seznámeni s návrhem Jiřího Bartáka, který
zaslal na email obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje paragrafové znění Rozpočtu obce na rok 2021, rozepsaný
Rozpočet obce na rok 2021 a upravený Střednědobý výhled na rok 2021.

Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Jelínek, Šrámek, Slezák, Pospíšil, Kraus, Barták)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/8/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje paragrafové znění schodkového rozpočtu
obce Lošany na rok 2021, rozepsaný Rozpočet obce na rok 2021 a upravený Střednědobý
výhled na rok 2021.
Schválený paragrafový Rozpočet obce na rok 2021 a rozepsaný Rozpočet obce na rok 2021
budou vyvěšeny na úřední desce obce.
11. Různé
a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Předsedající seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2020. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 18.12.2020 a bylo provedeno pracovnicemi
Krajského úřadu Středočeského kraje. Výsledek přezkoumáním byla zjištěna 1 chyba:
„Obec neúčtovala v okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí, to je ke dni podání návrhu
na zápis do katastru nemovitostí“. Jedná se o kupní smlouvu o prodeji obecního pozemku paní
XXXXXXXX v Lošanech.
Navrhované opatření: Zastupitelé byli seznámeni se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Lošany za rok 2020 a pověřuji účetní obce k opravě zjištěné chyby.
Eva Pěkná, účetní obce – uvedla, že dne 23.12.2020 byla již chyba napravena opravným
dokladem.
b) Svoz odpadů v roce 2021
Předsedající seznámil přítomné s písemností, která byla zaslána ze strany AVE Kolín. Dne
1.12.2020 byl schválen nový zákon o odpadech. Zákon zpřísňuje poplatkovou úroveň za
odstraňování odpadu a stanovuje úplný zákaz skládkování využitelného odpadu od roku 2030.
Poplatky za odstranění odpadu na skládkách vzrostou do roku 2029 ze současných 500 Kč/tunu
na 1.850 Kč/tunu. Přičemž od 1.1.2021 roste základní poplatek za ukládání odpadu o 60%, ze
současných 500 Kč/tunu na 800 Kč/tunu. Dále jsou novým zákonem výrazně navýšeny povinné
odvody rezerv do rekultivačního fondu z ukládaného odpadu.
Zastupitelé se dohodli, že konkrétní cena za sběr a svoz komunálních odpadů na osobu
v roce 2021 bude rozhodnuta na dalším zasedání zastupitelstva dle konkrétní cenové
nabídky spol. AVE.
c) Kulturní komise a Návrh měsíční odměny nového člena Zastupitelstva
Vhledem k tomu, že Eva Pěkná se vzdala funkce předsedkyně kulturní komise, je třeba se
zabývat ustanovením náhradního předsedy a členů kulturní komise. K věci se vyjádřil Milan
Slezák – zkusí se spojit se současnými členy kulturní komise a případně osloví členy nové. O
výsledku podá zprávu na příštím zasedání zastupitelstva.
Předsedající navrhl stanovit novému zastupiteli Milanovi Slezákovi odměnu ve výši 800 Kč.
Pokud bude ustanoven na funkci předsedy kulturní komise, bude mu odměna navýšena.
S návrhem odměny všichni zastupitelé souhlasili.

d) Rekonstrukce obecního úřadu
Právě probíhá pokládání povrchových krytin v prostoru knihovny. Bude potřeba tedy přenést
všechny knihy a nábytek ze zasedací místnosti zpět do knihovny, aby mohlo být v rekonstrukci
pokračováno. Předsedající požádal přítomné, aby se dostavili dne 2.1.2021 ve 14.00 hod.
12. Diskuze
a) Miloslav Kraus – upozornil, že je potřeba znovu obnovit pramen do studny u Louže, který byl
přerušen při budování kanalizace. Odpověděl místostarosta Šrámek – na kontrolních dnech
jsme tento problém opakovaně řešili a byli jsme ujištěni, že pokud si pramen samovolně
nenalezne cestu zpět do studny, bude po Novém roce provedeno umělé svedení pramene
zpět ke studni.
Dále se Miloslav Kraus zeptal, jak je to s elektrickou energií, kterou spotřebuje firma VPK u
hřiště a dále zda by bylo možné panely, které jsou uloženy u hřiště použít na sběrný dvůr.
Odpověděl předsedající – VPK mají své hodiny a vše co spotřebují bude vyúčtováno. O tom,
co bude s panely u hřiště budeme jednat.
b) Zastupitelé dále vedli diskuzi o možnosti svozu BIO odpadu ze strany ZEVOS do
kompostárny, čímž by se daly snížit náklady na svoz komunálních odpadů. Předsedající
odpověděl – že technické možnosti svozu BIO odpadu se ZEVOS probere.
c) Miroslav Jelínek - poděkoval všem zastupitelům za odvedenou práci a popřál všem mnoho
štěstí, zdraví a zdaru v Novém roce 2021.
13. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
14. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Souhrn přijatých usnesení.
3) Složení slibu Zastupitele
Ověřovatelé: Roman Pospíšil
Jiří Barták

Starosta obce:

dne 6. 1. 2021

podpis ………………………….…

dne 6. 1. 2021

podpis …………………………….

dne 6. 1. 2021

Miroslav Jelínek
starosta obce
Vyvěšeno: 7.1.2021
Sejmuto:

