Zápis č. 2/2022
z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 31.10.2022
Přítomni:
Omluveni:
Veřejnost:
Program:

Mgr. Jan Šrámek, Michaela Benešová, Aleš Sobolik, Mgr. Michal Jelínek, Vladislav
Pospíšil, Jan Beneš
Iveta Peukerová (dostavila se ve 20.05 hod.)
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Složení slibu člena ZO
5. Ověření zápisu z minulého zasedání
6. Kontrola plnění usnesení
7. Rozpočtové opatření č. 6/2022
8. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Lošany
9. Rozpočet obce na rok 2022
10. Jmenování inventarizační komise
11. Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo – rekonstrukce místních povrchů
12. Výstavba vodovodu
13. Smlouva o pronájmu prodejny v Lošanech
14. Návrh měsíčních odměn členů ZO
15. Různé
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18:35 hod. starostou obce Mgr. Janem
Šrámkem (dále jako „předsedající“). Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1), konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 7 členů zastupitelstva), 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.
Program byl jednomyslně schválen.
2. Určení zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Mgr. Michala Jelínka.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Jana Beneše a Michaelu Benešovou. K určeným osobám
nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
4. Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající vyzval přítomné, aby povstali a Jana Beneše ke složení slibu člena zastupitelstva.
Členka zastupitelstva Michaela Benešová přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„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 Jana Beneše ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na listině (příloha č. 2).
Zastupitel Jan Beneš složil slib bez výhrad.

5. Ověření zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého ustavujícího zasedání ZO č. 1/2022 ze dne 21.10.2022 byl ověřen Alešem
Sobolikem a Vladislavem Pospíšilem – bez připomínek a návrhů. Ostatní zastupitelé k zápisu
rovněž neměli připomínky ani návrhy.
6. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání bylo celkem 6 usnesení. Všechna usnesení byla schvalovací. Další
usnesení, která by ukládala termín splnění, nebyla při minulém zasedání přijata.
7. Rozpočtové opatření č. 6/2022
Předsedající - předložil zastupitelům obce Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022 a vysvětlil
zastupitelům obce jednotlivé změny a přesuny v plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 6/2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Pospíšil, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022.
8. Návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Lošany
Předsedající seznámil zastupitele s tím, že návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce zpracovala
místostarostka Iveta Peukerová.
Předsedající navrhl, aby se tento bod přesunul na závěr dnešního zasedání, až bude přítomna
místostarostka. S tímto všichni zastupitelé souhlasili.
9. Rozpočet obce na rok na rok 2023
Předsedající navrhl pověřit finanční výbor ve spolupráci s účetní obce k přípravě návrhu rozpočtu
obce na rok 2023 s termínem splnění do 30.11.2022, aby zastupitelstvo obce nejpozději
počátkem prosince 2022 mohlo návrh rozpočtu projednat a případně provést změny nebo
doplnění.
Aleš Sobolik - požádal starostu obce, aby pověřil účetní obce k sestavení přehledu finanční
situace obce, tedy kolik musí obec zaplatit na investiční akce typu vodovod, kanalizace, silnice.
Kolik má obec nedočerpaných dotací, aby bylo patrné, jaký je stav účtu. Tyto informace jsou
třeba při tvorbě rozpočtu na další rok.
Mgr. Michal Jelínek - požádal starostu o poskytnutí informací o závazcích obce (úvěrech a
hypotékách), tedy jaké jsou roční splátky a poplatky za úvěry. Dále požádal o poskytnutí smluv
na dodávku elektrické energie a s tím související dobou fixace cen el. energie. Všechny tyto
informace jsou nezbytné pro reálné stanovení výdajů obce a tvorbu rozpočtu na rok 2023.
Předsedající uvedl, že toto již s účetní obce řešil. Ta je připravena poskytnout požadované
informace.
Vladislav Pospíšil - upozornil, že do konce roku je na čistírně odpadní vod plánován větší výdaj
v podobě odstranění (čerpání kalu). Na toto je již vyhotovená smlouva s odbornou firmou a tento
výdaj se bude každý rok opakovat. Je třeba ho tedy zahrnout do nového rozpočtu do položky na
čištění odpadních vod.

Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor k přípravě návrhu rozpočtu obce na rok 2023
v termínu do 30.11.2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Pospíšil, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 119 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 2023 v termínu do 30.11.2022.
10. Jmenování inventarizační komise
Předsedající jmenoval členy inventarizační komise na rok 2022 ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Jelínek
Členové: Iveta Peukerová, Jan Beneš a
Předsedající stanovil termín inventarizace v období od 15.12.2022 do 31.1.2023.
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – rekonstrukce místních komunikací.
Předsedající informoval přítomné o obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – obnova místních
komunikací úsek 3c, 6c, 7c a 10c (Chobot, Louže, cesta Mašín a Fara). Dodatek smlouvy byl již
schválen a podepsán
dne 27.9.2022, v době po
komunálních volbách, kdy předešlé zastupitelstvo již skončilo a nové zastupitelstvo dosud nebylo
jmenováno. Obsah smlouvy dal zastupitelům na vědomí, protože plnění smlouvy a úhrada faktury
přechází již na funkční období nového zastupitelstva obce. K navýšení oproti předešlému výkazu
výměr došlo zejména z důvodu nevyhovujícího podkladu, který byl po výkopových pracích na
kanalizaci a vodovodu v nesoudržném stavu, takže bylo nutné udělat podstatně vyšší
podkladovou vrstvu asfaltovým betonem, aby rekonstruované komunikace měly dostatečnou
nosnost a nemusely se za pár let předělávat. Cena se dále zvýšila z důvodu požadavku na obsyp
silnic a vjezdů hlínou a štěrkem. Dále došlo k navýšení celkové plochy povrchů. Důvodem byly
nepřesnosti při původním zaměření, kde nebyly započítány např. oblouky u křižovatek.
Z uvedených důvodů došlo k navýšení o 591.761,96 Kč bez DPH
Nikdo ze zastupitelů neměl k návrhu doplnění nebo připomínky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na Obnovu místních komunikací
úsek 3c, 6c, 7c a 10c a souhlasí s jeho plněním.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Pospíšil, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na Obnovu
místních komunikací úsek 3c, 6c, 7c a 10c a souhlasí s jeho plněním.
12. Výstavba vodovodu
Předsedající informoval o průběhu výstavby vodovodu. Aktuálně probíhají venkovní práce v okolí
vodojemu. Je budován asfaltový příjezd a v nejbližších dnech začnou fasádní práce. Technologie
je již nainstalována a je zpracována nabídka od společnosti Voda CZ na zajištění administrativní
a metodické pomoci. V současné době se jedná s uvedenou společností o poskytnutí slevy,
neboť obec má s uvedenou společností uzavřeny 4 smlouvy, týkající se čistírny odpadních vod.
Po administrativní stránce je nyní potřeba zajistit souhlas s provozováním vodovodu od
Krajského úřadu Středočeského kraje, to je již v jednání. Dále bylo zadáno hlavnímu

stavbyvedoucímu spol. VPK Suchý vypracování Provozního řádu vodovodu s Analýzou rizik. Tyto
dokumenty nebyly součástí projektového zadání, a proto musejí být vypracovány a financovány
samostatně.
13. Smlouva o pronájmu prodejny v Lošanech
Předsedající informoval přítomné, že
sehnal v září zájemce o
pronájem prodejny v Lošanech. Jedná se o občany Vietnamu, kteří provozují prodejnu v Křečhoři
a jsou na ně velmi kladné reference. Na základě písemné žádosti paní
o pronájem
prodejny, byla dne 29.9.2022 zveřejněna vyhláška o záměru pronájmu prodejny. Nikdo další se
ve lhůtě nepřihlásil. Proto bylo přistoupeno k uzavření smlouvy se zájemkyní
. Již proběhlo několik schůzek a po podpisu smlouvy budou předány novému nájemci
klíče. Nyní probíhá částečná rekonstrukce prostor prodejny. Pan
(po stránce elektro –
výměna zářivek, oprava venkovního světla, oprava rozvodnice, montáž nových zásuvek a
reinstalace nefunkčního alarmu), pan
(stavební úpravy - omítky, štuky, výměna vložky
komínu, jeho obestavba a instalace nového WC). Prostor prodejny byl vyklizen svépomocí za
přispění obecních zaměstnanců, starosty a zastupitele Vladislava Pospíšila. Od pondělí
31.10.2022 je malířem prováděna oprava vnitřních omítek, stropů a konečná výmalba. Nový
nájemce sdělil, že jakmile obdrží objednané regály, začne prodejnu zásobovat zbožím a otevře.
Bylo přislíbeno, že nejpozději bude prodejna otevřena od 1.12.2022, pokud půjde vše dobře
otevřou už od poloviny listopadu.
Mgr. Michal Jelínek – dotázal se, zda se neuvažuje o pokácení vysokých tújí před prodejnou.
Předsedající - novým nájemcům se túje také nelíbí. Tyto tam jsou zejména kvůli odpolednímu
slunci, které svítí od západu. Toto by se ale dalo vyřešit jiným způsobem např. markýzou, fólií ve
výloze apod. Předsedající dále uvedl, že zjišťoval, zda nelze získat dotaci na provoz. Středočeský
kraj vypsal dotační titul na provoz obchodu pro obce do 1.000 obyvatel. Tyto ale může čerpat
pouze provozovatel. Obec by mohla žádat pouze v případě, že by obchod provozovala sama. O
dotaci by tedy mohla požádat paní
Předsedající přislíbil, že jí zjistí bližší
informace. O pokácení tújí se může jednat na některém dalším jednání zastupitelstva obce v
zimních měsících.
Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor č.p. 56 v Lošanech.
Zastupitelstvo obce schvaluje obsah Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/2022 č.p. 56 v
Lošanech a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Pospíšil, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.
1/2022, č.p. 56 v Lošanech a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
14. Návrh měsíčních odměn členů Zastupitelstva obce.
Předsedající předložil zastupitelům návrh měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva
obce Lošany, na kterém spolupracoval s místostarostkou paní Peukerovou.
Odměny starosty a ostatních zastupitelů jsou upraveny v zákoně o obcích a dále v Příloze k
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev. Návrh odměn byl připraven v
souladu s Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávních celků, vydaným
Ministerstvem vnitra ČR.

Starosta obce:
Výše odměny starosty je upravena v § 72 odst. 4 zákona o obcích, kde je stanoveno, že
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, poskytuje obec
odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Minimální zákonem stanovená odměna za
vykonávanou funkci neuvolněného starosty je tedy ve výši 14.472 Kč, přičemž maximální
odměna je stanovena do výše 28.946 Kč. Zde předsedající navrhl odměnu ve výši 0,45 násobku
výše odměny uvolněného starosty, tedy 50 procent daného rozmezí, což činí 21.700 Kč hrubého,
zaokrouhleno na celé stokoruny.
Místostarosta:
Odměna místostarosty je stanovena v maximální výši 26.051 Kč. Zde předsedající navrhl
odměnu ve výši 0,5 násobku maximální možné odměny, tedy ve výši 13.000 Kč hrubého,
zaokrouhleno na celé stokoruny.
Předseda výboru a komise:
Výše odměny předsedy výboru, nebo komise, je stanovena v maximální výši 2.894 Kč. Zde
předsedající navrhl u předsedkyně kulturní komise s přihlédnutím k náročnosti vykonávané
funkce odměnu zvýšit na 0,8 násobek maximální možné odměny, tedy ve výši 2.300 Kč,
zaokrouhleno na celé stokoruny.
U předsedy finančního výboru, kontrolního výboru a komise životního prostředí navrhl
předsedající odměnu ve výši 0,5 násobku maximální možné odměny, tedy ve výši 1.450 Kč,
zaokrouhleno na desetikoruny.
Člen výboru nebo komise:
Výše odměny člena výboru nebo komise je stanovena až do výše 2.412 Kč. Zde rovněž
předsedající navrhl odměnu ve výši 0,5 násobku maximální možné odměny, tedy ve výši 1.200
Kč, zaokrouhleno na celé stokoruny.
Člen zastupitelstva:
Výše odměny člena zastupitelstva bez další funkce komise je stanovena až do výše 1.448 Kč.
Zde rovněž předsedající navrhl odměnu ve výši 0,5 násobku maximální možné odměny, tedy ve
výši 700 Kč, zaokrouhleno na celé stokoruny.
Odměny budou poskytovány měsíčně od 1.11.2022. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
Souběh více funkcí:
Při návrhu odměn v případě souběhu více funkcí nechal předsedající prostor pro diskuzi.
V předešlých volebních obdobích nebyl tento souběh v odměnách zohledňován.
Všichni přítomní zastupitelé se jednomyslně shodli, že souběh více funkcí nebude zahrnut do
odměn.
Výše měsíčních odměn byly navrženy u všech členů (vyjma předsedkyně kulturní komise) v 50
procentech stanoveného rozmezí, čímž je ponechán prostor pro případné změny výše odměn,
podle skutečně vykonané činnosti jednotlivých zastupitelů v budoucím období. Při návrhu odměn
byla zohledněna míra inflace a očekávané zatížení obecního úřadu s provozem kanalizace a
vodovodu.
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k návrhu vyjádřili, popř. předložili další návrhy.
a) Vladislav Pospíšil – navrhl zvýšit měsíční odměnu u předsedkyně kulturní komise na 0,9
násobek, tedy 2.600 Kč, zaokrouhleno na celé stokoruny.
S tímto návrhem všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

b) Aleš Sobolík – návrh odměn cílí na střed, a to je správně. Je to i úsporná cesta. Pokud se
budou všichni aktivně zapojovat, může se za půl roku nebo za rok udělat revize a případně
odměny navýšit. Každá práce by měla být náležitě odměněna.
c) Mgr. Michal Jelínek – Jako předseda finančního výboru pochválil, že návrh jde střední cestou.
Stav rozpočtu obce nebude úplně ideální. Na druhou stranu výše odměn předešlého
zastupitelstva byla stanovena před čtyřmi lety, a tak navrhované navýšení reaguje na vývoj
inflace. K navýšení odměny pro předsedkyni kulturní komise uvedl, že je to v pořádku,
protože kulturní komise opravdu každý rok pořádá nejvíce akcí, a to vše stojí spoustu času a
starostí a oproti ostatním výborům, které se sházejí méně častěji, má kulturní komise nejvíce
práce.
d) Michaela Benešová – vznesla dotaz na předsedajícího, jak je to s roční mimořádnou
odměnou pro členy kulturní komise. Členové kulturní komise jsou aktivní, pořádají mnoho
akcí a bylo by dobré, je za celoroční práci, které věnují svůj volný čas, nějakým způsobem
ohodnotit.
Předsedající - o odměnách pro členy komise rozhoduje starosta. Na konci roku se může
s předsedkyní komise sejít a o případných mimořádných odměnách pro jednotlivé členy
rozhodnout.
Zastupitelstvo obce stanovuje upravený návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce Lošany.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Pospíšil, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Lošany:
Starosta obce
Místostarostka obce
Předsedkyně kulturní komise
Předseda finančního výboru
Předseda kontrolního výboru
Předseda komise životního prostředí
Člen výboru nebo komise
Člen zastupitelstva bez další funkce

21.700 Kč
13.000 Kč
2.600 Kč
1.450 Kč
1.450 Kč
1.450 Kč
1.200 Kč
700 Kč.

Odměna bude poskytována měsíčně od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
15. Různé
a) Souhlas zastupitelů s dohodou o provedení práce
Zastupitel Vladislav Pospíšil zajišťuje od prosince 2021 provoz a údržbu obecní ČOV a s obcí má
uzavřenou dohodu o provedení práce. Vzhledem k tomu, že je zároveň zastupitelem obce, je
nutný souhlas většiny zastupitelů s pracovně-právním vztahem (dohoda o provedení práce) mezí
obcí Lošany a jeho osobou.

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s pracovně-právním vztahem (dohoda o provedení práce)
mezí obcí Lošany a Vladislavem Pospíšilem, který zajišťuje od prosince 2021 provoz a údržbu
obecní ČOV.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Beneš)
Proti:
0
Zdrželi se:
1 (Pospíšil)
Usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s pracovně-právním vztahem
mezí obcí Lošany a zastupitelem Vladislavem Pospíšilem (dohoda o provedení práce)
spočívající v údržbě a provozu obecní ČOV.
b) Prodej budovy bývalého obecního úřadu v Lošánkách, č.p. 21
Předsedající informoval, že u smlouvy o poskytnutí služeb realitního zprostředkování ke dni 19.
10. 2022 skončila platnost. V případě zájmu o její prodloužení bychom museli kontaktovat paní
. Předsedající konstatoval, že od počátku je toho názoru, že prodej
této nemovitosti není správným řešením, proto navrhl smlouvu neprodloužit a zabývat se
nalezením vhodného využití objektu. Například i prostřednictvím nějakého dotazníku mezi
občany.
Aleš Sobolik - Souhlasil s tím, aby se nemovitost v tuto chvíli neprodávala. Prodej se řešil z toho
důvodu, že se obec výrazně zadlužila a prodej byl jeden ze způsobů, jak si finančně polepšit.
Díky neočekávané dotaci se špatná finanční situace zažehnala. Do budoucna by navrhoval,
objekt využít na bydlení s maximálním využitím dotačních titulů.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasili s tím, že smlouva o prodeji nebude prodloužena.
Ve 20:05 se na jednání dostavila místostarostka Iveta Peukerová.
c) Budova stodoly u č.p. 20 v Lošanech
Ze znaleckého posudku, který byl vypracován v roce 2021, vyplývá, že stodola je v havarijním
stavu a byla doporučena demolice. Nyní by se mělo zastupitelstvo obce zabývat otázkou jakým
způsobem budovu zdemolovat a v jakém rozsahu. Pro začátek předsedající navrhl zahájit
administrativní kroky vedoucí k demolici stavby.
Vhledem k havarijnímu stavu je třeba učinit opatření a budovu zabezpečit proti vniknutí osob.
Jan Beneš: Ve stodole mají někteří nájemníci bytovky své věci, je tam ale i nepořádek. Zejména
levá část stodoly je v nejhorším stavu.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením administrativních kroků vedoucích k demolici stavby
stodoly u č.p. 20 v Lošanech
Výsledek hlasování:
Pro:
7 (Šrámek, Sobolik, Benešová, Jelínek, Beneš, Pospíšil, Peukerová)
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zahájením administrativních kroků
vedoucích k demolici stavby stodoly u č.p. 20 v Lošanech a pověřují starostu obce
k jednání v této věci.
Vzhledem k tomu, že se na jednání zastupitelstva dostavila místostarostka Iveta
Peukerová, zastupitelé souhlasili s tím, že nyní projednají návrh jednacího řádu
zastupitelstva obce. Předsedající se vrátil k projednání bodu č. 8. programu

8. Návrh jednacího řádu zastupitelstva
Předsedající vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k obsahu Jednacího řádu zastupitelstva obce
Lošany (příloha č. 3), který jim byl doručen s pozvánkou a měli možnost jej řádně prostudovat.
Mgr. Michal Jelínek - vznesl dotaz na místostarostku, zda je možné v jednacím řádu časově
omezit diskuzní příspěvky veřejnosti např. na 15 minut.
Iveta Peukerová - omezit to určitě lze. Navrhovaný jednací řád stanovuje, že předsedající může
kdykoliv v průběhu jednání zkrátit nebo časově omezit příspěvky a že uděluje a odjímá slovo.
Není tedy nutné do jednacího řádu dávat pevné časové omezení.
Aleš Sobolik - by do návrhu jednacího řádu zastupitelstva také vložil časové omezení pro
diskuzní příspěvky veřejnosti.
Předsedající - nemá problém řečníky omezit a odejmout slovo, pokud by to narušovalo nebo
zdržovalo průběh jednání. Toto oprávnění v jednacím řádu je, takže nevidí důvod stanovit časové
omezení.
Ostatní zastupitelé neměli k předkládanému návrhu žádné připomínky, a proto bylo přistoupeno
k hlasování předloženého návrhu beze změn.
Zastupitelstvo obce Lošany vydává Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 (Šrámek, Benešová, Peukerová, Pospíšil, Beneš)
Proti:
2 (Sobolik, Jelínek)
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů vydává Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
16. Diskuze
a)

Michaela Benešová
Upozornila, že na dětském hřišti na velké skluzavce je z boční strany tyč na šplhání. Je to
celkem nešťastně udělané, že menším dětem, kteří vylezou do domečku na velkou
klouzačku, hrozí, že ze strany směrem k tyči spadnou dolů. Navrhla, otvor nějakým
způsobem zadělat.
Vánoční koncert, který kulturní komise plánovala na letošní Vánoce, se konat nebude.
Pěvecký sbor z Kutné Hory, který tu byl na posledním Vánočním koncertě, má již všechny
termíny obsazené. Zkoušeli oslovit i jiné sbory, ale nikdo nemá volný termín. Po Covidu je o
koncerty před Vánoci velký zájem.

b) Jan Beneš
U bytovky č.p. 20 v Lošanech je potřeba vyřešit vikýř a nefunkční zvonky.
Zaměstnanec obce pan
sbíral traktorem na silnici listí. To není úplně vhodné, protože
dovnitř létají kameny a ty by mohly traktor poškodit. Dále uvedl, aby zaměstnanci více
využívali obecní kontejnery na bioodpad, místo toho, aby při dnešních cenách benzínu
několikrát za den vozili posekanou trávu přímo do Zevozu.
c)

Aleš Sobolik
Navrhl, aby si zastupitelé udělali pracovní schůzku a obešli obě vesnice. Dále navrhl, zabývat
se otázkou, zda nerozšířit nějakou další polní cestu např. na Kbel.

d) Vladislav Pospíšil
Ohledně cesty na Kbel z Lošánek z Chlumku mluvil s panem
Oba jsou proti, aby
se úvoz zavezl do roviny. Navrhl cestu zprůchodnit pouze vysekáním a vyřezáním zeleně.
e)

Mgr. Jan Šrámek
V přípravě je pokračování polní cesty, která vede v Lošanech směrem od
do
Kbela. Navrhl pokračovat i v cestě na Chlum, která končí zbořeným úvozem a zoraným
polem.
V případě, že bude větrno, navrhl udělat znovu drakiádu pro děti.
Upozornil, že by bylo dobré pokračovat v rekonstrukci místních komunikací, na které byla
vypsána dotace až 90 %.

f)
Informoval o tom, že začaly opravné práce na střeše kostela v Lošanech. Práce by měly
pokračovat nejprve na severní straně kostela, tedy směrem ke hřbitovu. Církev získala
dotaci, opravy částečně financuje i z vlastních zdrojů a od obce Lošany dostala příspěvek 50
tis. Kč.
Připomněl, že v rozpočtu Středočeského kraje má obec ještě cca 2 roky rezervováno 320 tis.
Kč. Je to příspěvek kraje (1.000,- na obyvatele) na drobné investice v obci.
17. Usnesení
Přijatá usnesení jsou součástí zápisu a souhrn přijatých usnesení je vyhotoven samostatně
(příloha č. 4).
18. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina.
2) Slib člena zastupitelstva obce
3) Jednací řád zastupitelstva obce Lošany
4) Souhrn přijatých usnesení.
Ověřovatelé: Jan Beneš
Michael Benešová

Starosta obce

dne ………………..

podpis ………………………

dne ………………..

podpis ………………………

dne ………………..

…………………………..
Mgr. Jan Šrámek
starosta obce

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Příloha č. 4

Souhrn přijatých Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lošany ze dne 31.10.2022
Usnesení č. 1/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 119 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 2023 v termínu do 30.11.2022.
Usnesení č. 3/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na Obnovu
místních komunikací úsek 3c, 6c, 7c a 10c a souhlasí s jeho plněním.
Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.
1/2022, č.p. 56 v Lošanech a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje měsíční odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Lošany:
Starosta obce
21.700 Kč
Místostarostka obce
13.000 Kč
Předsedkyně kulturní komise
2.600 Kč
Předseda finančního výboru
1.450 Kč
Předseda kontrolního výboru
1.450 Kč
Předseda komise životního prostředí 1.450 Kč
Člen výboru nebo komise
1.200 Kč
Člen zastupitelstva bez další funkce 700 Kč.
Odměna bude poskytována měsíčně od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání podle § 84 odst. 2 písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s pracovně-právním vztahem
mezí obcí Lošany a zastupitelem Vladislavem Pospíšilem (dohoda o provedení práce)
spočívající v údržbě a provozu obecní ČOV.
Usnesení č. 7/2/2022
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zahájením administrativních kroků
vedoucích k demolici stavby stodoly u č.p. 20 v Lošanech a pověřují starostu obce
k jednání v této věci.
Usnesení č. 8/2/2022
Zastupitelstvo obce pro projednání podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů vydává Jednací řád zastupitelstva obce Lošany.
…………………………………..
místostarosta

…………………………………..
starosta

