Zápis č. 7/2020
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 14.12.2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Program:

Miroslav Jelínek, Mgr. Jan Šrámek, Eva Pěkná, Aleš Sobolik, Miloslav Kraus,
Roman Pospíšil
Jiří Barták
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
5. Kontrola plnění usnesení
6. Podání žádosti o dotaci z MMR
7. Různé
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18.05 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 Roman Pospíšil a Miloslava Krause. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání ZO č. 6/2020 ze dne 3.12.2020 byl ověřen Miloslavem Krausem – bez
připomínek a návrhů a Alešem Sobolikem, který k bodu č. 11 Různé, písm. f) Statické posouzení
bývalé hospodářské budovy u bytovky č.p. 20 v Lošanech uvedl: tento bod bude třeba dořešit,
neboť dle posudku je hospodářská budova ve stavu, který vylučuje její užívání a obec musí
přijmout nějaké opatření k zamezení vstupu. K obsahu zápisu jinak bez připomínek a návrhů.
Ostatní zastupitelé neměli k zápisu připomínky ani návrhy.
5. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání byla přijata 2 schvalovací usnesení a 1 usnesení o odvolání a následném
jmenování předsedy komise životního prostředí. Další usnesení, která by ukládala termín
splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.

6. Podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Předsedající opětovně informoval o záměru podat žádost o dotaci z fondu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Na minulém zasedání tento záměr nebyl schválen, nicméně jsme situaci ještě jednou
zvážili a dospěli jsme k závěru, že z důvodu probíhající výstavby kanalizace a následné výstavby
vodovodu, bude potřeba některé místní komunikace opravit. Detailní informace k dotaci na místní
komunikace byla prezentována na minulém zastupitelstvu obce dne 3.12.2020. Náklady za
podání dotace by měly být ve výši 15.000 Kč a následně v případě získání a čerpání dotace bude
účtován poplatek ve výši 2% z celkové výše přidělené dotace.
Rekonstrukce bude provedena na místních komunikací uvedených v Pasportu místních
komunikací obce Lošany pod čísly: 3c, 6c 7c, 10c.
Rekonstrukce zmíněných asfaltových povrchů by stála odhadem 1.570.000 Kč s DPH. Obce do
3 000 obyvatel mohou získat dotaci ve výši 80%. K podání žádosti o dotace je zapotřebí mimo
jiné schvalovací usnesení zastupitelstva obce.
Po diskuzi a zhodnocení finanční situace obce ze strany p. Pěkné bylo přistoupeno k hlasování.
Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace do programu MMR dotační titul 117d8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.
Výsledek hlasování:
Pro:
4 (Jelínek, Šrámek, Pospíšil, Sobolik)
Proti:
1 (Pěkná)
Zdrželi se:
1 (Kraus)
Usnesení č. 1/7/2020
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci místní komunikace do programu MMR dotační titul 117d8210A „Podpora
obnovy místních komunikací“.
7. Různé
a) Výroba regálů do obecní knihovny
Předsedající seznámil přítomné s probíhající rekonstrukcí prostor obecní knihovny. Vzhledem
k tomu že stávající regály jsou již ve špatném stavu a rekonstrukce se blíží ke konci, byla
vyžádána nabídka na zhotovení policových regálů od truhláře XXXXXXXXXXX. Od jmenovaného
byla zaslána cenová nabídka na zhotovení policových regálů z laminátu vzor Dub Sonoma.
Cena za 1ks – 2.320 Kč
Celková cena za 11 ks – 25.520 Kč
Všichni zastupitelé souhlasili se zadáním zakázky truhláři XXXXXXXX na výrobu 11ti policových
regálů v celkové ceně 25.520 Kč.
b) Betlémské světlo
Ze strany Sboru dobrovolných hasičů Mančice, bude v sobotu 19.12.2020 v 10.00 hod.
v Lošanech u autobusové zastávky realizováno předání Betlémského světla. Informace bude
zveřejněna na webových stránkách obce a na obecních vývěskách.
8. Diskuze
a) Eva Pěkná – informoval přítomné o tom, že dne 14.12.2020 předala panu starostovi
rezignaci na mandát zastupitele a předsedkyně kulturní komise. Uvedla, že její hlavní náplní
práce je účetní a administrativní pracovník obce a práce na úřadě neustále přibývá a je velmi
náročná. Činnost zastupitele a předsedkyně kulturní komise již časově nezvládá. Bude tedy

třeba nalézt nového předsedu kulturní komise a oslovit stávající členy, zda budou
pokračovat.
Závěrem poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Lošánky, členům kulturní komice a dalším
lidem kteří pomáhali za jejich pomoc a spolupráci.
b) Předsedající – poděkoval Evě Pěkné za její práci a informoval, že dle výsledku voleb je další
v pořadí Milan Slezák. S tímto již hovořil a tento s výkonem mandátu zastupitele za Evu
Pěknou souhlasí. Eva Pěkná tedy končí mandát ke dni 14.12.2020 a Milanu Slezákovi začne
mandát zastupitele ke dni 15.12.2020.
c) Aleš Sobolik – poděkoval Evě Pěkné za její práci a navrhl ji udělit odměnu za její práci ve
výši 5.000 Kč. S udělením odměny všichni přítomní souhlasili.
d) Jan Šrámek – vzhledem k tomu, že s realizací kanalizace, ČOV a vodovodu je spojený
výrazný nárust činnosti a odpovědnosti, navrhl proto udělit odměnu ve výši 5.000 Kč i
starostovi obce Miroslavu Jelínkovi. Vzhledem k tomu, že starostovi obce muže navrhnout
odměnu pouze zastupitelstvo obce, což se v tomto ani minulém volebním období nestalo,
považuje tento návrh za odůvodněný a vyzval ostatní zastupitele k hlasování.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení finanční odměny ve výši 5.000 Kč starostovi obce
Miroslavu Jelínkovi.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Šrámek, Pěkná, Pospíšil, Sobolik, Kraus)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Jelínek)
Usnesení č. 2/7/2020
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje udělení finanční odměny ve výši 5.000 Kč
starostovi obce Miroslavu Jelínkovi.
e) Aleš Sobolik – Navrhl udělení odměny i místostarostovi, který rovněž dělá mnoho práce pro
obec. Místostarosta Šrámek odměnu odmítl.
Dále upozornil na potřebu vybudovat nějakou zábranu na příjezdu k nově upraven polní
cestě Lošánky - Polní Voděrady. Cesta vypadá velmi dobře na jaře je třeba dosít trávu a
provést plánovanou výsadbu ovocných stromů. V současné době jsou zde patrné vyjeté
koleje od osobních vozidel, takže by navrhoval minimálně po dobu růstu trávy průjezd
vhodným způsobem omezit.
Zastupitelé se dohodli naplánovat schůzku na místě a poté se rozhodne o omezujícím
řešení.
9. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 2).
10. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.20 hod.

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

Ověřovatelé: Miloslav Kraus
Roman Pospíšil

Starosta obce:

dne 16. prosince 2020

podpis ………………………….…

dne 16. prosince 2020

podpis …………………………….

dne 16. prosince 2020

Miroslav Jelínek
starosta obce

Vyvěšeno: 19.12.2020
Sejmuto:

