Zápis č. 1/2022
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lošany konaného dne 21.10.2022 v
klubovně na fotbalovém hřišti
Přítomni: Mgr. Jan Šrámek, Iveta Peukerová, Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Vladislav
Pospíšil, Aleš Sobolik
Omluven: Jan Beneš
Veřejnost:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva okrskové volební komise
4. Složení slibu zvolených zastupitelů
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
8. Zřízení komise kulturní a životního prostředí
9. Projev nového starosty
10. Diskuse
11. Souhrn usnesení
12. Závěr

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXxxx

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lošany bylo zahájeno v 18:05 hod. dosavadním 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 zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předsedající určil zapisovatelem zasedání Ivetu Peukerovou a ověřovateli zápisu Aleše Sobolika
a Vladislava Pospíšila. K určeným osobám nebyly vzneseny žádné námitky ani protinávrhy.
3. Zpráva okrskové volební komise
Zprávu okrskové volební komise přednesla předsedkyně volební komise paní Marie Volná
(příloha č. 3).
4. Složení slibu zvolených zastupitelů
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že
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 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem slibu (příloha č. 2). Přítomní zastupitelé slib složili.
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

5. Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty obce. Byly podány
následující návrhy:
Aleš Sobolik navrhl zvolit do funkce starosty Vladislava Pospíšila, který získal ve volbách největší
počet hlasů. Vladislav Pospíšil s díky tuto funkci odmítl. Aleš Sobolik poté navrhl Mgr. Jana
Šrámka, který získal druhý nejvyšší počet hlasů ve volbách, tento funkci starosty přijal.
Zastupitelstvo obce Lošany volí starostou obce Lošany Mgr. Jana Šrámka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 (Michaela Benešová, Michal Jelínek, Iveta Peukerová, Vladislav Pospíšil, Aleš Sobolik).
Proti: 0.
Zdrželi se: 1 (Mgr. Jan Šrámek).
Usnesení č. 1/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) starostou obce Mgr. Jana
Šrámka.
Předsedající zasedání Miroslav Jelínek poblahopřál panu Mgr. Janu Šrámkovi ke zvolení
starostou obce Lošany, předal mu státní symbol ČR a vyzval ho, aby se ujal řízení ustavujícího
zasedání. Starosta obce Mgr. Jan Šrámek převzal vedení zasedání (dále veden jako
„předsedající“) a poděkoval Miroslavu Jelínkovi za jeho práci pro obec vykonávanou v letech
1981-2022 a předal mu pamětní plaketu.
6. Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy:
Aleš Sobolik, při respektování počtu získaných hlasů ve volbách, navrhl nejprve zvolit do funkce
místostarosty Vladislava Pospíšila, který opět tuto funkci odmítl. Dalšího v pořadí navrhl Mgr.
Michala Jelínka, který rovněž tuto funkci odmítl. Dalším v pořadí navrhl Aleš Sobolik Ivetu
Peukerovou, která funkci místostarostky přijala.
Zastupitelstvo obce Lošany volí místostarostkou obce Lošany Ivetu Peukerovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 (Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Vladislav Pospíšil, Aleš Sobolik, Mgr. Jan
Šrámek).
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Iveta Peukerová).
Usnesení č. 2/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
místostarostkou obce Ivetu Peukerovou.
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl zřízení finančního a kontrolního výboru.
Zřízení finančního výboru, volba předsedy a členů finančního výboru.
Předsedající do funkce předsedy finančního výboru navrhl Mgr. Michala Jelínka, jako členy

finančního výboru navrhl Aleše Sobolika, XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX a XXXXXX
XXXXXX.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany souhlasí se zřízením finančního výboru v navrženém složení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Iveta Peukerová, Vladislav Pospíšil, Aleš
Sobolik, Mgr. Jan Šrámek).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
finanční výbor a volí Michala Jelínka předsedou finančního výboru a členy Aleše Sobolika,
XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX a XXXXXX XXXXXX.
Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy a členů kontrolního výboru.
Předsedající do funkce předsedy kontrolního výboru navrhl Jana Beneše, jako členy kontrolního
výboru navrhl Aleše Sobolika, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany souhlasí se zřízením kontrolního výboru v navrženém složení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Iveta Peukerová, Vladislav Pospíšil, Aleš
Sobolik, Mgr. Jan Šrámek).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
kontrolní výbor a volí Jana Beneše předsedou kontrolního výboru a členy Aleše Sobolika,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
8. Zřízení komise kulturní a komise životního prostředí
Předsedající navrhl zřízení komise kulturní a komise životního prostředí.
Zřízení kulturní komise, volba předsedy a členů kulturní komise.
Předsedající do funkce předsedkyně kulturní komise navrhl Michaelu Benešovou, jako členy
kulturní komise navrhl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX
XXXXXXX.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany souhlasí se zřízením kulturní komise v navrženém složení.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Iveta Peukerová, Vladislav Pospíšil, Aleš
Sobolik, Mgr. Jan Šrámek).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
kulturní komisi a volí Michaelu Benešovou předsedou kulturní komise a členy Evu
Pospíšilovou, Moniku Matouškovou, Marii Volnou, Jana Beneše a Miloslavu Jelínkovou.
Zřízení komise životního prostředí, volba předsedy a členů komise životního prostředí.
Předsedající do funkce předsedy komise životního prostředí navrhl Vladislava Pospíšila ml., jako
členy komise životního prostředí navrhl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Lošany souhlasí se zřízením komise životního prostředí v navrženém
složení.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 (Michaela Benešová, Mgr. Michal Jelínek, Iveta Peukerová, Vladislav Pospíšil, Aleš
Sobolik, Mgr. Jan Šrámek).
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Lošany zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
komisi životního prostředí a volí Vladislava Pospíšila ml. předsedou komise životního
prostředí a členy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXX.
9. Projev nového starosty
Nově zvolený starosta obce Mgr. Jan Šrámek poděkoval všem voličům za účast ve volbách a za
hlasy, kterými rozhodli o složení nového zastupitelstva, a poblahopřál ostatním zastupitelům k
úspěchu ve volbách. Nastínil budoucí očekávání a ohlédl se i do minulého volebního období, ve
kterém se podařilo realizovat projekty za více než 100 milionů korun. Poděkoval bývalému
starostovi Miroslavu Jelínkovi a bývalé zaměstnankyni Evě Pěkné a všem předešlým
zastupitelům. Zmínil, že nové zastupitelstvo se bude muset vypořádat se složitou finanční situací,
neboť obec je zatížena dlouhodobým úvěrem ve výši 22 milionů korun. Počátkem příštího roku
očekává dokončení vodovodu, který obec bude provozovat sama, stejně jako kanalizaci. Ceny
vodného a stočného budou vypočítány tak, aby pokryly náklady na provoz a fond udržitelnosti,
tedy v nejnižší možné výši. V závěru popřál nejen vedení obce, ale i zastupitelům, aby vždy našli
řešení přicházejících problémů a se vším se vypořádali ke všeobecné spokojenosti. Požádal o
zachování přízně. (příloha č. 4)

10. Diskuze
Miroslav Jelínek – poblahopřál ke zvolení novým zastupitelům obce, popřál, aby se jim práce
dařila, aby při jednání docházeli ke shodě a aby si vybrali vždy to nejlepší řešení pro obec.
Zároveň poděkoval členům bývalého zastupitelstva, ale i předchozím zastupitelům za spolupráci.
Padaly různé názory, ale věří, že většina zastupitelů se vždy rozhodla pro to nejlepší řešení pro
obec. Samozřejmě poděkoval i ostatním občanům, kteří pracují pro obec, a to ve spolcích, jako
např. sportovci, rybáři, hasiči a spolky díky nim fungují. K hodnocení uplynulého období uvedl, že
se podařilo hodně, kanalizace, vodovod, chodníky, komunikace, obecní úřad, hřbitov. Dobrá
zpráva je, že se na všechny tyto akce podařilo získat finanční dotace. Rád se akcí pro obec
účastnil. Snažil se o kvalitní práci, a věnoval tomu i hodně osobního času. Jeho vize do
budoucna je zapojení občanů do veřejného života, zlepšení účasti občanů na kulturních akcích
jak pro děti, tak pro dospělé, kde mají občané velké rezervy. Přivítal by i větší účast občanů na
úklidu obce, úpravy zeleně před svými domy, a poznamenal, že je z generace, který řadu akcí i
těch investičních dělala v rámci brigád, ale dnes je jiná doba, vlastními silami se toho v minulosti
vybudovalo hodně, ale je jiná doba, jiní lidé. Přislíbil pomoc při administrativním dokončení
některých investičních akcí.
XXXXXXXX: Jak to vypadá s obchodem? Odpověděl předsedající - Obec sehnala zájemce o
provoz (Vietnamce z Křečhoře) a prodejna se upravuje, maluje se, štukuje se, opravuje se komín,
který byl úplně rozpadlý. Do konce října plánuje obec na jednání zastupitelstva schválit smlouvu
o pronájmu. Poté budou moci občané z Vietnamu zásobovat prodejnu regály na zboží. V období
od skončení funkčního období zastupitelstva do doby zvolení nového nemohla být smlouva o
pronájmu uzavřena, a oni bez smlouvy nechtěli investovat do vybavení prodejny. Obec udělá
maximum pro to, aby to bylo co nejdříve.
11. Souhrn usnesení
Aleš Sobolik přečetl přijatá usnesení, která jsou součástí zápisu. Souhrn přijatých usnesení je
vyhotoven samostatně (příloha č. 5).
12. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zpráva okrskové volební komise
3) Slib člena zastupitelstva obce
4) Projev nového starosty
5) Souhrn usnesení
Zapisovatel: Iveta Peukerová
Ověřovatelé: Aleš Sobolik
Vladislav Pospíšil

Starosta obce: Mgr. Jan Šrámek
Vyvěšeno:
Sejmuto:

dne ........................

podpis ..............................................

dne ……................. podpis ..............................................

dne ........................

podpis ..............................................

