Obec Losiná
Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

________________________________________________________

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Losiná
konaného dne 14. 4. 2016
číslo 2016-02
Místo konání:

salonek kulturního domu

Počet přítomných členů:
9
Miloš Černý, ing. Alena Beránková, Jaroslav Veleman, Pavel Liška, Jan Rous, ing. Roman Král,
Jan Holub, ing. Robert Drahoňovský, ing. Miroslava Fremrová
Host: JUDr. Karel Havel
Omluveni:

0

Počet občanů:

33

podepsaných občanů na prezenční listině

Technický bod
Zasedání Zastupitelstva obce Losiná bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce panem
Milošem Černým (dále jen „starosta“), který přivítal přítomné.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen „zákon o obcích“, v platném znění.
Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
zveřejněna na úřední desce fyzické i elektronické Obecního úřadu Losiná v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 4. 2016.
Starosta dále podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Starosta jmenoval za ověřovatele zápisu ing. Alenu Beránkovou a Jana Rouse, dále
zapisovatelku zápisu Věru Liškovou.
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Starosta informoval, že nebyly podány žádné námitky členů zastupitelstva proti zápisu
z minulého zasedání, zápis byl ověřen ustanovenými ověřovateli zápisu a podepsán.

1

Bod č. 1:

Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Navrhl doplnit program o projednání
žádosti firmy APB – Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního referenda ve věci výstavby
betonárny Losiná, nabídku na instalaci prvků dopravního monitoringu v rámci dotace
Plzeňského kraje a schválení bezúplatného převodu budovy staré školy č.p. 76.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k doplněnému programu jednání.
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, proto starosta navrhl toto
usnesení a dal o něm hlasovat:

Návrh usnesení č. 2016-02-01:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Projednání a schválení programu jednání
Vyjádření k dokumentaci územního řízení okružní křižovatka na silnici I/20
Žádost firmy APB – Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního referenda ve věci
výstavby betonárny Losiná
Žádost o poskytnutí pozemku pro vážení nákladních automobilů
Tvorba finanční rezervy na obnovu vodohospodářského majetku
Žádost o dotaci Storgé z.s. (útulek pro psy)
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1959/8
Žádost o dotaci na dopravní obslužnost Plzeňský kraj
Smlouva o věcném břemeni s ČEZ Distribuce a.s.
Rozpočtové opatření číslo 1/2016
Návrh na vyjmutí části pozemku z lesního a zemědělského půdního fondu
Projednání žádostí o změny územního plánu
Nabídka na instalaci prvků dopravního monitoringu v rámci dotace Plzeňského
kraje
Závěrečný účet a Účetní závěrka obce za rok 2015
Účetní závěrka a výsledek hospodaření MŠ za rok 2015
Schválení bezúplatného převodu budovy staré školy č.p. 76
Informace
Diskuse, závěr

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-02-01 bylo schváleno.

Příloha:

Informace o konání veřejného zasedání ZO č.j. OU/515/2016
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Bod č. 2:

Dokumentace územního řízení na akci „I/20 – okružní křižovatka – DÚŘ“

Zastupitelstvu je předložena žádost o vyjádření se k dokumentaci územního řízení na akci
„I/20 – okružní křižovatka – DÚŘ“ (dále jen „okružní křižovatka“), projektant SUDOP Praha
a.s., objednatel projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Inženýring by měla dělat firma Area
Group ing. Bořík. Jedná se o velmi nebezpečnou křižovatku, podle vyjádření Policie ČR je
čtvrtá nejhorší v kraji.
Obec se má vyjádřit k následujícím bodům:
-

technické řešení projektu
Starosta navrhuje souhlasit s projektem okružní křižovatky navrženým firmou SUDOP
Praha a.s.

-

souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu na pozemcích číslo 1934/38,
1934/44, 1908/3 a 1934/47 v k.ú. Losiná u Plzně
Starosta navrhuje schválit vynětí ze zemědělského půdního fondu na pozemcích číslo
1934/38, 1934/44, 1908/3 a 1934/47 v k.ú. Losiná u Plzně

-

souhlas s vydáním územního rozhodnutí
Starosta navrhuje souhlasit s vydáním územního rozhodnutí okružní křižovatky

Souhlas s kácením dřevin vydá obecní úřad až po vydání povolení stavby.
Starosta navrhl, aby se hlasovalo zvlášť o těchto bodech, a pak samostatně hlasovalo o
spoluúčasti obce na tomto projektu.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Zastupitel ing. Král poznamenal, že křižovatka je potřeba, ale kruhová křižovatka bude
pravděpodobně brzdit dopravu a lepší by byla křižovatka jen s odbočovacími pruhy. Je třeba
zvážit obě možnosti.
Starosta odpověděl, že ke zvážení obou možností již došlo a následně bylo vybráno toto
řešení. Podle starosty bylo vybráno zodpovědně. Nemůžeme riskovat zdraví a životy občanů,
kteří se pokouší zde odbočit, za sebe ji doporučuje v navrženém provedení schválit.
Starosta se zeptal, zda má někdo ještě další dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-02:
a) Zastupitelstvo obce Losiná souhlasí pro akci „I/20 – okružní křižovatka – DÚŘ“ –
dokumentace územního řízení - s technickým řešením projektu, s vynětím ze
zemědělského půdního fondu na pozemcích číslo 1934/38, 1934/44, 1908/3 a
1934/47 v k.ú. Losiná u Plzně a s vydáním územního rozhodnutí.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1 (ing. Král)
Usnesení č. 2016-02-02 a) bylo schváleno.
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Starosta představil objekty stavby kruhové křižovatky. Celá křižovatka bude mít náklady cca
29 milionů bez DPH.
Dále je třeba souhlas obce s finanční spoluúčastí obce na objektech SO 301 veřejné osvětlení
(obec - částka 330.000,- Kč bez DPH), bude majetkem obce v celé výši bez cizí spoluúčasti.
Stavba SO 401 dešťová kanalizace (obec - částka 184.000,- Kč bez DPH) bude financována
společně s ŘSD (celkové náklady 5,64 milionů).
Stavba SO 105 chodníky (výše spoluúčasti bude upřesněna po projednání s firmou APB-Plzeň
a.s., celkové náklady na chodníky jsou ve výši 1.711.060,- Kč bez DPH).
Starosta navrhuje souhlasit s výše uvedenou finanční spoluúčastí obce.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-02:
b) Zastupitelstvo obce Losiná souhlasí se spoluúčastí obce na financování objektů SO
301 veřejné osvětlení (částka 330.000,- Kč bez DPH), SO 401 dešťová kanalizace
(částka 184.000,- Kč bez DPH) a SO 105 chodníky (výše spoluúčasti bude
upřesněna).
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-02-02 b) bylo schváleno.

Příloha:
- Situace – zakreslení křižovatky
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Bod č. 3:

Žádost firmy APB – Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního referenda ve věci
výstavby betonárny Losiná

Obec dostala dne 4. dubna 2016 žádost firmy APB Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního
referenda ve věci výstavby betonárny Losiná.
Starosta přečetl celou žádost, kde byl popsán celý projekt betonárny, postupy žádostí o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a odvolávání se obce proti postupně
vydávaným rozhodnutím stavebního úřadu. Také zde bylo zhodnoceno referendum o
výstavbě betonárny z roku 2010, kde občané vyslovili nesouhlas se stavbou betonárny. Firma
upozornila, že v průběhu stavebních řízení provedla úplné přepracování projektové
dokumentace stavby betonárny s ohledem na negativní vlivy provozu. Firma nabídla obci
v rámci výstavby betonárny spolupráci a pomoc při výstavbě zamýšleného obchvatu obce a
při výstavbě okružní křižovatky, a to jak finanční, projektovou nebo stavební. Stejně tak
spolupráci i při jiných zamýšlených projektech obce.
Starosta požádal JUDr. Havla, který obec ve věci betonárny zastupuje, aby ZO o možnostech
konání referenda informoval.
Pan Otto se přihlásil o slovo a chtěl vědět, v jakém stádiu je nyní stavba betonárny
v probíhajícím řízení.
Zastupitel ing. Král poznamenal, že by nechtěl spojovat výstavbu betonárny s obchvatem,
protože jsou to dvě rozdílné věci a že firma APB má velmi omezené možnosti pomoci obci
s obchvatem.
JUDr. Havel odpověděl na otázku výstavby betonárny. Konstatoval, že zastupuje obec podle
výsledků referenda z roku 2010. Popsal postup řízení o vydání EIA i o vydání územního
rozhodnutí, podané námitky a odvolání obce a výsledky rozhodnutí stavebního úřadu ve St.
Plzenci a Krajského úřadu pro Plzeňský kraj (odvolací orgán). Nyní je vedeno již čtvrté řízení o
umístění stavby betonárny. Oznámil, že poslední dokument byl ze dne 17. 2. 2016, kde byla
firma P&P Březina servis s.r.o. vyzvána, aby do 31. 3. 2016 předložila aktuální rozhodnutí
Magistrátu města Plzně odboru dopravy o připojení sousední nemovitosti. Pokud rozhodnutí
bylo doloženo, budou vyzváni účastníci řízení, aby se seznámili s podklady před vydáním
rozhodnutí. Pak bude vydáno nové územní rozhodnutí buď kladné, nebo záporné. Při
kladném rozhodnutí je obec vázaná rozhodnutím referenda z r. 2010, odvolá se ke krajskému
úřadu a ten rozhodne. Rozhodnutí krajského úřadu může být dále napadeno správní žalobou
ke Krajskému soudu v Plzni. Při nesouhlasu s rozhodnutím Krajského soudu ještě lze podat
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Pan Otto chtěl vědět, zda je výstavba kruhové křižovatky jediná překážka ke stavbě
betonárny.
JUDr. Havel odpověděl, že on jako občan by nespojoval kruhovou křižovatku se stavbou
betonárny, ale naopak se stavbou obchvatu, kdy vidí menší zlo ve stavbě betonárny před
současným tragickým stavem dopravní situace v obci, velmi nebezpečnou křižovatkou a s
chybějícím obchvatem obce. Je pravda, že projekt betonárny byl značně změněn.
Dále JUDr. Havel informoval o procedurální stránce referenda, upozornil, že je stále pro obec
závazné. Dále připomněl, že protože již uplynula doba dvou let od konání prvního referenda
o stavbě betonárny, lze ke stejnému tématu nyní vyhlásit referendum nové.
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Zastupitel ing. Král řekl, že s JUDr. Havlem souhlasí v bodech o bezpečnosti, ale je zde brát
v úvahu ještě životní prostředí. Pokud zde vybudujeme ne obchvat ale dálnici, budou zde
velmi špatné životní podmínky pro život poblíž dálnice a ještě když k tomu povolíme stavbu
betonárny. A v souvislosti se stavbou betonárny, i kdyby věřil tomu, co firma APB o ní píše,
upozorňuje na špatnou pověst firmy APB v oblasti ekologie při výstavbě v severních Čechách.
Provoz betonárny ekologicky zatíží obec hlavně v oblasti dopravy. Nechce zatížit obec do
budoucna nezodpovědnými rozhodnutími.
JUDr. Havel namítl, že stavba čtyřpruhového obchvatu není stavba dálnice. Jako příklad
pozitivního vlivu vybudování obchvatu uvedl příklad obchvatu Třemošné, která se stala velmi
klidnou oblastí. Dopravní provoz v Losiné je nejhorší v širokém okolí.
JUDr. Havel ing. Královi připomněl, že ing. Král je proti stavbě kruhové křižovatky proto, že by
mohla pomoci dřívější stavbě obchvatu a on je proti stavbě obchvatu Losiné. JUDr. Havel
bude při volbě „mezi dvěma zly“ v obci raději trpět betonárnu, pokud stavba křižovatky
pomůže uspíšit stavbu obchvatu.
JUDr. Havel poznamenal, že jako právní zástupce obce udělal ve prospěch závěru referenda,
tedy v bránění výstavbě betonárny maximum, o čemž svědčí to, že je stavba betonárny šest
let zablokovaná. Pokud bude vypsáno nové referendum, je to opět na rozhodnutí občanů,
jak se ke stavbě betonárny postaví. Obec může stavbu betonárny ještě poměrně dlouho
oddalovat, ale není jisté, že ke stavbě jednou nedojde.
Paní Oliveveriusová řekla, že kdyby byl pan Král rodák jako ona, že by ke stavbě obchvatu
přistupoval úplně jinak, protože situace před lety se se současnou nedá vůbec srovnat.
Nárůst dopravy je obrovský.
Pan Lucák namítl, že jejich sdružení není proti stavbě obchvatu jako takové, ale je proti
řešení obchvatu tak, jak je teď deklarovaný. Že jim jde pouze o to, aby byla dostatečná
protihluková opatření.
Starosta připomněl, že trasa obchvatu byla vždy stanovena tak, jak je v územním plánu. O
protihlukových opatřeních se bude jednat v projektu.
Starosta požádal o vyjádření ing. Boříka z AREA group s.r.o. k podané žádosti o vyhlášení
referenda.
Ing. Bořík popsal stavební řízení. Připomněl, že před zahájením stavebního řízení v roce 2010
proběhlo posouzení vlivu stavby na životní prostředí známé jako EIA s kladným stanoviskem
kraje. Poznamenal, že JUDr. Havel velmi dobře zastupuje obec, protože v odvolání vždy našel
nějaká opomenutí nebo nedostatečná znění. Upozornil na ztrátu spisu stavebním úřadem při
odesílání krajskému úřadu k projednání posledního odvolání.
Ing. Bořík přiblížil technologii betonárny, kde byly postupně odstraňovány připomínky obce.
Oznámil, že AREA group jako projektant i firma pana Březiny se snažila zohlednit všechny
námitky a požadavky obce a občanů v rámci křižovatky a dopravní zatíženosti. Křižovatka je
opravdu nebezpečná. Byla navržena provizorní křižovatka s odbočovacími pruhy, s kterou
obec nesouhlasila. Proto bylo vyvoláno jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a pánové
Březinové se rozhodli, že se budou finančně podílet na definitivním řešení předmětné
křižovatky, která respektuje projekt obchvatu zpracovaný SUDOPem Praha.
Ing. Bořík připomněl, že pokud bude postaven obchvat, bude tato kruhová křižovatka jen
vedlejší křižovatkou s místním provozem.
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Při jednáních s generálním Ředitelstvím silnic a dálnic bylo dosaženo vyčlenění stavby této
křižovatky z obchvatu, je zpracovaná projektová dokumentace a je reálný předpoklad
realizace křižovatky v roce 2018. Pravděpodobný předpoklad stavby je již v r. 2017.
Ing. Bořík dále upozornil na změnu zákona o ochraně životního prostředí v rámci schvalování
posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Stavby budou muset projít novým
posuzovacím řízením, což se týká i stavby obchvatu Losiné. Firma APB tedy navrhuje, že by
obci pomohla finančně zajistit toto posouzení. Protože ŘSD má přesně stanoveno, které
stavby se budou nyní posuzovat. To posouzení je značně náročné, jde o osm posudků, např.
biologický průzkum nebo průzkum hluku. Proto, aby obchvat Losiné zůstal v seznamu staveb,
které se budou připravovat k realizaci, nabídlo APB finanční spoluúčast úhradou posudku,
aby se mohly posudky ještě letos provést. Biologický průzkum musí proběhnout v průběhu
celého roku, takže je dobré začít co nejdříve.
Ing. Král řekl, že s většinou vyjádření souhlasí, souhlasí také s tím, že je nutné křižovatku
vyřešit. Připomněl, že před rokem slibovala firma APB, že do Losiné přesune sídlo firmy do
obce, aby měla obec větší daňovou výtěžnost. Pokud jde o nultou etapu obchvatu, má ing.
Král informaci z ŘSD, že nespojují tuto křižovatku s obchvatem. K důvěryhodnosti firmy APB
nepřispívá ani to, že má více společností s různými názvy, které matou při jednáních.
O slovo požádal pan Petr Březina. Zhodnotil minulost s dvacetiletou tradicí působení
v Losiné. Technické řešení betonárny je špičkové hlavně díky JUDr. Havlovi, který díky
odvoláním neustále vracel projekt k dopracování. Předpokládá, že betonárnu v Losiné jednou
postaví, otázka je jen v čase. Předpokládá, že i pro obec bude mít betonárna přínos. Vyřešení
stávající křižovatky s odbočovacími pruhy se firma snažila provést již dávno, ale nepodařilo se
jí to. Pan starosta i pan Bořík mají pravdu v tom, že konečná verze křižovatky je samostatnou
stavbou respektující budoucí řešení obchvatu a jistě pomůže k vyřešení špatné dopravní
situace v obci.
Na poznámku o bydlišti v obci pan Březina poznamenal, že firma je nyní rozdělena na různé
společnosti, není to z důvodu skrývání se ale o nutnosti přeměny z fyzické osoby na akciovou
společnost a s.r.o. např. i z důvodu rodinných, on i jeho bratr mají dospělé děti, které se také
podílí na chodu firem. Upozornil, že i pan starosta ví, že by z části šly daňové příjmy do obce
jen od fyzické osoby a tyto příjmy nejsou velké. Příjmy z ostatních firem se přerozdělují
v rámci celé republiky a výsledek změn by byl prakticky nulový.
Dále se pan Březina vyjádřil k napadnutí ing. Krále o ekologických problémech firmy na
severu Čech. Zde staví firma větrné elektrárny, které životní prostředí nezatěžují.
Ing. Král vítá upřímnou výpověď pana Březiny, protestuje, že by o firmě řekl, že jsou
podvodníci, jen že množství propojených firem znepřehledňuje situaci. K větrným
elektrárnám měl výtku kvůli hlučnosti, která obtěžuje okolí.
Na poznámku pana Březiny, že se v Losiné cítí již jako starousedlíci, namítl, proč tedy chce
firma stavět v Losiné betonárku, když ji občané v referendu odmítli.
Pan Březina odpověděl, že proto, že zde mají sídlo firmy a chtějí v okolí vytvořit síť betonáren
v určitých vzdálenostech.
Pan Otto se zeptal na výhody, které budou pro obec nebo občany.
Pan Březina odpověděl, že jsou se stavbou betonárny připraveni nějaké výhody poskytnout.
Pan Otto odpověděl, že jej zajímá, kolik chce obec za to, že zde povolí stavbu betonárny
nebo stavbu kruhové křižovatky.
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Starosta zmínil spolupráci s ŘSD ČR na přípravě obchvatu Losiné. APB Březina nabízí pomoc
obci Losiná při jejím urychlení. Obec Losiná po dohodě s firmou APB Březina a na její náklady
zajistí především biologický průzkum pro stavbu obchvatu, který trvá celý rok – 12 měsíců.
Cena je od 250 do 500 tisíc korun. Pokud bude mít obec tento posudek k dispozici, ušetří tím
cca 1,5 roku a může se poté zažádat o posouzení EIA. Stavba obchvatu obce by se tak měla
dostat mezi přední akce připravené ke stavbě. Starosta připomněl, že považuje stavbu
obchvatu obce za nejdůležitější záležitost.
Pan Otto požadoval, aby se pan Březina zavázal také na tom, aby se ulevilo i obyvatelům
satelitu a postavila se kvalitní protihluková opatření.
Starosta odpověděl panu Ottovi, že jejich sdružení nikdy nechtělo tyto věci řešit. Při prvním
sporu o obchvatu starosta navrhoval, aby se nestavilo sdružení proti stavbě obchvatu, aby jej
podpořilo tak, jak je obchvat zakreslený v územním plánu, ale aby se zaměřilo na technické
zabezpečení účinných protihlukových opatření.
Paní Lucáková označila toto tvrzení za lež.
Zastupitel ing. Král znovu připomínal případnou daňovou výtěžnost obce od firem pana
Březiny. Řekl, že se obec pohybuje na tenkém ledě a tázal se, proč nemohou být provedena
měření hluku v okolí křižovatky už teď.
Ing. Bořík vysvětloval, že měření protihlukové zátěže nelze provést ihned. Nejdříve se musí
zpracovat projektová dokumentace a v rámci projektové dokumentace se zpracuje
protihluková studie, která prokáže, jaký bude mít stavba vliv na svoje okolí.
Pan Otto přerušil ing. Boříka s tvrzením, že tyto informace nejsou pravdivé.
Ing. Bořík poznamenal, že tento postup je platný podle současné platné legislativy. Obec se
bude vyjadřovat k projektové dokumentaci jako účastník řízení. Obec pak má právo
požadovat úpravy v dokumentaci. A pan starosta jistě bude bránit obyvatele obce podle
jejich přání, jak už se ostatně přesvědčili o době během šesti let, co platí referendum. Ing.
Bořík připomněl, že stále někdo tvrdí, že je ohroženo životní prostředí, ale že také existuje
platná legislativa. Před každým započetím stavby se musí posoudit její vliv na životní
prostředí, v rámci kterého se posoudí všechny možné dopady na lidi, zvířata i přírodu. A
pokud stavba projde všemi zákonem požadovanými procesy, posoudí ji deset renomovaných
znalců, projde veřejným projednáním a přes posudkáře a pak krajský úřad nebo ministerstvo
usoudí, že je stavba vhodná, odpovídá legislativě a že nemá špatný vliv na životní prostředí,
pak se může začít teprve začít projektovat stavba. Jsou občané, kteří si myslí, že rozumí
všemu lépe než autorizovaní odborníci.
Ing. Král řekl, že sice žijeme ve státě, kde klesá korupce, ale ještě stále někde je a na základě
příkladu ze severních Čech je vidět, jak je jednoduché ohánět se razítkem. Dále se zeptal, zda
není mrhání finančními prostředky na provedení biologického posudku, když se bude EIA
znovu zpracovávat? Dále připomněl, že máme stejnou organizaci, která zpracovala EIA a
nikdo nedovede obhájit její posudky, a další organizace tvrdí, že budovat obchvat tam, kde je
to schválené, je ekologický nesmysl. A obě organizace mají posudky s úředními razítky.
Starosta ukončil diskusi.
Starosta připomněl, že dnes se nebude hlasovat o stavbě betonárny, o tom rozhodnou
občané v referendu.
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Starosta navrhuje, aby pokud se zastupitelstvo rozhodne vyhlásit referendum o stavbě
betonárny, bylo konáno společně s říjnovými volbami, obec konáním referenda nic neriskuje,
a navrhuje pověřit JUDr. Havla a sebe přípravou na vyhlášení referenda.
Starosta se zeptal, zda má někdo další dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-03:
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v zákonném termínu před konáním říjnových voleb
vyhlásí referendum o stavbě betonárny P&P Březina servis s.r.o. v Losiné.
Zastupitelstvo obce pověřuje JUDr. Havla a starostu přípravou na vyhlášení referenda o
stavbě betonárny společně s konáním letošních říjnových voleb.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1 (ing. Král)
Usnesení č. 2016-02-03 bylo schváleno.

Příloha:
- Žádost č.j. OU/506/2016
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Bod č. 4:

Žádost o poskytnutí pozemku pro vážení nákladních automobilů

Obec obdržela žádost od Městského ředitelství policie Plzeň, dopravního inspektorátu, o
zvážení možnosti poskytnout pozemek obce pro vybudování prostoru pro zastavení
nákladních vozidel k provádění kontrol z hlediska váhy, plnění předpisů ADR (přeprava
nebezpečných věcí), technického stavu a plnění podmínek sociálních předpisů.
Kontrolní místo by bylo využíváno nepravidelně policisty Dopravního inspektorátu Plzeň,
obvodního oddělení Slovany, oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje a cizinecké policie.
Přítomnost policistů bude mít jistě vliv na zlepšení bezpečnostní situace v obci na
průjezdném úseku silnice I/20.
Bylo vytipováno místo mezi čerpací stanicí a budoucí okružní křižovatkou ve směru do Plzně.
Délka prostoru bude cca 40 m.
Starosta doporučuje zvážit ještě další pozemek pro toto kontrolní místo, a to v prostoru
zastávky autobusů proti autobazaru č.p. 292. Obec by se zbavila současného parkování
kamionů u autobazaru a přemíry odpadků, které tam zanechávají. Prostor by byl ohrazený
závorou.
Ing. Pavlíková bude zpracovávat porovnání obou míst.
Starosta navrhuje zastupitelstvu schválit poskytnutí pozemku pro vybudování prostoru pro
zastavení nákladních vozidel v jedné z těchto navržených oblastí.
Zastupitel ing. Král požadoval rozdělit hlasování o obou místech zvlášť, kvůli možnému hluku
při nočním vážení.
Pan Březina upozornil na to, že v noci vážení kamionů neprobíhá.
Starosta z důvodu neexistujícího nočního vážení dal hlasovat o obou místech současně.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-04:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje poskytnutí pozemku obce pro vybudování prostoru
pro zastavení nákladních vozidel.

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 1 (ing. Král)
Usnesení č. 2016-02-04 bylo schváleno.
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Bod č. 5:

Tvorba finanční rezervy na obnovu vodohospodářského majetku

Starosta požádal účetní paní Liškovou o informace k projednávanému bodu.
Obec jako vlastník vodohospodářského majetku je povinná tvořit finanční rezervu ve výši
„Plánu obnovy vodovodů a kanalizací“ podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a to v návaznosti na přílohu č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
(prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích).
Plán obnovy má obec zpracován a byl schválen zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2008.
Protože do současné doby ještě stále nedošlo ke stanovení způsobu tvorby (výpočtu)
finanční rezervy, obec si stanovila podmínky tvorby sama – tvorba je navázána na plnou výši
nájemného a odpisů vodohospodářského majetku.
Protože výše finanční rezervy je k 31. 12. 2015 již 4.355.616,- korun, bylo by vhodné tyto
prostředky prozatím účetně oddělit od ostatních prostředků obce. Zatím není stanovena
žádná povinnost mít tyto prostředky uloženy na samostatném účtu nebo je mít deponovány
v peněžním fondu. Až budou schváleny podmínky pro tvorbu finanční rezervy, budou
převedeny finanční prostředky podle zákonných požadavků.
Z důvodu vyšší přehlednosti finančních prostředků obce proto starosta navrhuje účetně
oddělit vytvořenou finanční rezervu na obnovu vodohospodářského majetku. Na návrh
účetní bude používán účet číslo 231/0013.
Dále starosta navrhuje pokračovat ve způsobu tvorby finanční rezervy jako dosud –
započítávat plnou výši nájemného a odpisů vodohospodářského majetku. V současnosti je to
více než 1 milion korun ročně.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-05:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje účetně oddělit finanční prostředky na obnovu
vodohospodářského majetku na účet číslo 231/0013 a tvořit finanční rezervu z plné výše
nájmu a odpisů vodohospodářského majetku.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8 (J.Rous dočasně opustil jednání)
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-02-05 bylo schváleno.
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Bod č. 6:

Žádost o dotaci Storgé z.s. (útulek pro psy)

Starosta informoval o žádosti o dotaci spolku Storgé, z.s., provozující Víceúčelové zařízení
Borovno – útulek pro psy. Příspěvek by byl použit na rozšíření kapacity pro umístění psů.
Současná obsazenost útulku je 80-100 %.
Starosta přečetl celou žádost.
Obec poskytla útulku dotaci i v předchozím roce ve výši 10.000,- korun. Dotace byla plně
využita v souladu se smlouvou, vyúčtování bylo řádně a včas obci zasláno a při kontrole
využití nebyly shledány žádné nedostatky.
Starosta informoval, že díky několikrát ověřené vstřícnosti vedení útulku při umísťování psů
odchycených na katastru naší obce doporučuje poskytnout dotaci spolku Storgé, z.s. ve výši
10.000 korun na rozšíření kapacity zařízení.
Pro obec je výhodnější umísťovat nalezené psy v útulku v Borovně i finančně, než v Plzni.
Ing. Král se zeptal, zda má obec nějaké výhody z přiznání dotace.
Starosta odpověděl, že ne.
Starosta se zeptal, zda má někdo další dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-06:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje dotaci pro spolek Storgé, z.s. ve výši 10.000 korun na
rozšíření kapacity zařízení.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8 (J.Rous dočasně opustil jednání)
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-02-06 bylo schváleno.
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Bod č. 7:

Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1959/8 v k.ú. Losiná u Plzně

Obec dostala od advokátní kanceláře Mgr. Ing. Roberta Bochníčka žádost o vyřešení
vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 1959/8 v k.ú. Losiná u Plzně, kterým ho pověřili
majitelé nemovitosti st.p. 32 v k.ú. Losiná u Plzně (dále jen „klienti“).
Po provedení digitalizace v katastru obce Losiná bylo zjištěno, že pozemek parcelní číslo
1959/8, užívaný a oplocený ve spojení s pozemkem st.p. číslo 32 a pozemku parcelní číslo 37,
je ve vlastnictví obce.
Mgr. Ing. Robert Bochníček navrhuje tři varianty řešení majetkoprávního vztahu:
a) uzavření klasické kupní smlouvy, návrh na vklad a poplatek katastru nemovitostí
uhradí jeho klienti
b) uznání obce notářským zápisem, že vlastnictví pozemku náleží jeho klientům, náklady
na notářský zápis na vklad do katastru nemovitostí ponesou jeho klienti
c) podání určovací žaloby na určení vlastnictví pozemku
Starosta navrhuje řešit uvedený spor uzavřením klasické kupní smlouvy podle návrhu bodu
a), proto doporučuje zastupitelstvu obce schválit zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku
parcelní číslo 1959/8 v k.ú. Losiná u Plzně.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-07:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 1959/8
v k.ú. Losiná u Plzně.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-02-07 bylo schváleno.

Příloha:
- žádost č.j. OU/149/2016
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Bod č. 8:

Žádost o dotaci na dopravní obslužnost Plzeňský kraj

Obec obdržela žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou od Plzeňského kraje ve výši 75.420 korun. Plzeňský kraj poskytuje vlastní
finanční prostředky na veřejnou linkovou dopravu ve výši 400 milionů korun.
Výše dotace je stanovena jako v předchozích letech podle počtu obyvatel k 1. 1. 2015, počtu
autobusových zastávek, počtu využitelných spojů a počtu autobusových linek.
Využití dotace bude využita v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
Obec se zavazuje poskytnout finanční prostředky do 30 dnů od účinnosti smlouvy o dotaci.
Plzeňský kraj předloží obci finanční vypořádání použití dotace ve lhůtě do 28. 2. 2017 formou
prohlášení o použití dotace.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-08:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 75.420
korun na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 a smlouvu o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 2016-02-08 bylo schváleno.

Příloha:
- žádost o poskytnutí dotace č.j. OU/147/2016
- smlouva o poskytnutí dotace
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Bod č. 9

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0004771/1/VB
s ČEZ Distribuce na pozemky obce v k.ú. Losiná u Plzně

Obec Losiná dostala žádost o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-0004771/1/VB (dále jen „smlouva“) s ČEZ Distribuce a.s. na pozemky obce v k.ú.
Losiná u Plzně pro stavbu „Losiná u Plzně, rekonstrukce - kNN“:
277/4, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 445/102, 2024/5, 2024/6, 2024/8.
Bude vybudována distribuční soustava 161,6 m2 (259,1) podzemní kabelové vedení NN a 5x
přípojková skříň v plastovém pilíři podél silnice I/20.
Žádost podala firma ProjektEL s.r.o. Klatovy v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-09:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120004771/1/VB s ČEZ Distribuce na pozemky obce 277/4, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7,
294/8, 294/9, 445/102, 2024/5, 2024/6, 2024/8 v k.ú. Losiná u Plzně.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat smlouvu do 30. 4. 2016.
Usnesení č. 2016-02-09 bylo schváleno.

Příloha:
- žádost č.j. OU/470/2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0004771/1/VB
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Bod č. 10

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Starosta požádal účetní paní Liškovou o informace k projednávanému bodu.
Zastupitelstvu obce je předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření číslo 1/2016 ze
dne 4. 4 .2016.
Příjmy jsou ve výši 17.000,- Kč, výdaje jsou ve výši 912.000,- Kč, schodek 895.000,- Kč bude
vyrovnán ušetřenými financemi předchozích let.
V rozpočtovém opatření číslo 1/2016 se počítá s navýšením příjmů u nájmu pozemků
revidovaných po digitalizaci ve výši 17.000,- Kč a dále jsou přesunuty příjmy z nájmů na jiné
paragrafy.
Výdaje ve výši 912.000,- Kč jsou nutné zejména pro platby finančnímu úřadu, na mimořádný
finanční příspěvek na opravu křížku Mikroregionu Radyně, na dotaci Storgé, z.s. (útulek), na
výstavbu veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v rámci stavby okružní křižovatky a
finanční dar Základní škole ve Štěnovicích.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-10:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Losiná ukládá účetní zaúčtovat rozpočtové opatření do měsíce dubna
2016.
Usnesení č. 2016-02-10 bylo schváleno.

Příloha:
- Návrh rozpočtového opatření č. 1/2016
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Bod č. 11

Návrh na vyjmutí části pozemku z lesního a zemědělského půdního fondu

Okresní soud Plzeň – jih požádal obec o doložení, zda souhlasí s vynětím půdy ze
zemědělského půdního fondu a z lesního půdního fondu na pozemcích parcelní číslo
2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně.
Souhlas je nutný k vybudování přístupové cesty k pozemku, který je v geometrickém plánu č.
980-88/2012 ing. Dankoviče označen jako nově vzniklá parcela číslo 688/7 v k.ú. Losiná u
Plzně.
Dále Okresní soud Plzeň – jih požádal obec o vyjádření k financování tohoto vynětí půdy ze
zemědělského a půdního fondu a k financování samotného vybudování přístupové cesty.
Po zvážení situace v chatové osadě V horách, kdy je v současné době znemožněn příjezd
k stávajícím nemovitostem:
a) Schválit vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a z lesního půdního fondu na
pozemcích parcelní číslo 2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně.
b) Neschválit financování vynětí těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu a
z lesního půdního fondu obcí
c) Schválit financování vybudování přístupové cesty na pozemcích parcelní číslo
2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně k pozemku parcelní číslo 688/7, pokud
tomu nebrání okolnost, že část pozemku pro vybudování cesty je vedena v lesním
půdním fondu.
Obec ještě nemá vyjádření životního prostředí od pana Kůse.
Starosta navrhuje hlasovat o každém bodu samostatně.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-11:
Zastupitelstvo obce Losiná:
a) Schvaluje vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a z lesního půdního fondu
na pozemcích parcelní číslo 2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
b) Neschvaluje financování vynětí těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu a
z lesního půdního fondu obcí
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
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c) Schvaluje financování vybudování přístupové cesty na pozemcích parcelní číslo
2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně k pozemku parcelní číslo 688/7,
pokud tomu nebrání okolnost, že část pozemku pro vybudování cesty je vedena
v lesním půdním fondu.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 2016-02-11 bylo schváleno.
Příloha:

Žádost č.j. OU/466/2016
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Bod č. 12

Projednání žádostí o změny územního plánu

Obec dostává průběžně žádosti o změnu využití ploch na území obce. Tyto žádosti jsou nutné
řešit změnou územního plánu.
Současný územní plán obce nabyl účinnosti dne 22. 10. 2014.
Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období vyhotovuje pořizovatel cca
jedenkrát za čtyři roky (říjen 2018).
Podle § 55 odst. 1) zákona číslo 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) lze vyhodnocovat územní plán zejména na základě předložené zprávy o
uplatňování územního plánu v uplynulém období do 4 let od vydání.
Starosta navrhuje řešit žádosti pro změny územního plánu vyvolané návrhy veřejností po
předložení vyhodnocení územního plánu pořizovatelem (Magistrátem města Plzně).
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-12:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje řešit žádosti o změnu využití ploch na území obce
vyvolané návrhy veřejností změnou územního plánu po cca čtyřech letech (10/2018) po
předložení zprávy pořizovatelem o vyhodnocení územního plánu.

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 2016-02-12 bylo schváleno.
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Bod č. 13

Nabídka na instalaci prvků dopravního monitoringu v rámci dotace
Plzeňského kraje

Plzeňský kraj nabídl obci dotaci na instalaci monitorovacího zařízení (zařízení pro měření
rychlosti, zobrazovače rychlosti, informačního panelu, kamery, počítačové jednotky a
případně dalších doplňků).
Kromě preventivně působícího informativního měřiče rychlosti tímto zařízením obce získají
přístup ke statistickým datům o dopravě a možnosti nastavovat informativní zprávy pro
řidiče na panelu. Další data jsou pak zasílána pro potřeby plnění zákonných povinností Policií
České republiky.
Obec Losiná byla ve spolupráci s Policií ČR vytipována mezi nejvhodnějšími místy k zapojení
se do tohoto projektu.
Maximální cena zařízení podle zvolené konfigurace by byla 140.000 korun, Plzeňský kraj by
se podílel dotací ve výši 80 %, maximální spoluúčast obce by pak byla 28.000 korun.
Starosta doporučuje schválit zapojení obce do této akce a podílet se předpokládanou
spoluúčastí na tomto projektu. Dále navrhuje zkusit možnost pořízení monitoringu
obousměrně.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-13:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zapojení obce do projektu Plzeňského kraje na
instalaci prvků monitorovacího zařízení a finanční spoluúčast obce na tomto projektu.
Zastupitelstvo schvaluje případnou možnost pořízení instalace obousměrně.

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Losiná ukládá starostovi zaslat usnesení Plzeňskému kraji ihned.
Usnesení č. 2016-02-13 bylo schváleno.

Příloha:
- Žádost č.j. OU/466/2016
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Bod č. 14:

Schválení Závěrečného účtu a Závěrky za rok 2015 Obce Losiná

Starosta požádal účetní paní Liškovou o informace k projednávanému bodu.
Účetní upozornila, že všechny výkazy a přílohy jsou zveřejněny od 29. 3. 2016 na úřední
desce obce.
Závěrečný účet za rok 2015
a) Zastupitelstvo obce dostalo ke schválení návrh Závěrečného účtu za rok 2015.
Součástí Závěrečného účtu je příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření) a příloha č. 2 (výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu za období 12/2015).
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 zpracovaná kontrolním
orgánem Krajského úřadu Plzeňského kraje je s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Návrh závěrečného účtu byl projednán finančním výborem dne 23. 3. 2016 a byl
doporučen ke schválení zastupitelstvem obce.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v souladu se zákonem
dne 29. 3. 2016 včetně všech příloh.
Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce Losiná za
rok 2015 včetně přílohy č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) a přílohy
č. 2 (výkaz Fin 2-12 o plnění rozpočtu za období 12/2015) a souhlasilo s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Závěrka za rok 2015
b) Zastupitelstvo obce dostalo ke schválení návrh Účetní závěrky obce za rok 2015,
návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2015 a Důvodovou zprávu, které
vypracovala účetní obce.
Důvodovou zprávu a předložené výkazy k účetní závěrce projednal finanční výbor
dne 23. 3. 2016 a doporučil zastupitelstvu obce ke schválení.
Výsledek hospodaření účetní jednotky za rok 2015 je zisk ve výši 6.036.275,98 Kč.
Výsledek hospodaření bude účetně převeden na účet 432 (nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta), účetní jednotka hospodářský výsledek nepřevádí do fondů. Bude
použit na financování schodkového rozpočtu v roce 2016.
Zastupitelstvu obce byly předloženy všechny zákonem požadované výkazy,
zastupitelstvo obce si žádné další doklady nevyžádalo.
Zastupitelstvo obce Losiná nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Starosta navrhuje, aby Zastupitelstvo obce Losiná schválilo Účetní závěrku za
rok 2015, výsledek hospodaření zisk ve výši 6.036.275,98 Kč a jeho převedení na
účet 432.
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Účetní se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů požadavek na doplnění informací nebo
předložení dalších výkazů nebo dokumentů.
Nikdo ze zastupitelů doplnění nepožadoval.

Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-14:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Losiná za rok 2015 včetně
přílohy č. 1 a č. 2 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje Účetní závěrku obce Losiná a výsledek
hospodaření zisk ve výši 6.036.275,98 Kč a jeho převedení na účet 432 za rok 2015.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce ukládá účetní
- zveřejnit schválený Závěrečný účet za rok 2015 na internetových stránkách obce do
30. 6. 2016 a převézt výsledek hospodaření na účet 432 k datu schválení účetní
závěrky
- zaslat Protokol o schválení účetní závěrky s účetními výkazy do 20. 7. 2016.

Usnesení č. 2016-02-14 bylo schváleno.

Příloha:
- Návrh Závěrečného účtu za rok 2015
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Výkaz Fin 2-12 M (prosinec 2015)
- Důvodová zpráva k účetní závěrce
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Výkaz Příloha
- Inventarizační zpráva
- Zápis o výsledku řídící kontroly nahrazující interní audit
- Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky
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Bod č. 15:

Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 Mateřské škole
Losiná, příspěvkové organizaci

Starosta požádal účetní paní Liškovou o informace k projednávanému bodu.
Zastupitelstvo obce dostalo ke schválení podklady pro schválení účetní závěrky Mateřské
školy Losiná za rok 2015 a návrh na schválení výsledku hospodaření mateřské školy za rok
2015. Podklady byly shrnuty do zprávy, kterou vypracovala a podklady věcně
překontrolovala účetní obce. Nebyly shledány nedostatky v předložených výkazech.
Mateřská škola předložila zastupitelstvu návrh na rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2015. Výsledek hospodaření mateřské školy je zisk ve výši 34.998,77 Kč. Ze zákona se
výsledek příspěvkových organizací rozděluje do fondu odměn a do fondu rezervního.
Po rekapitulaci stavu fondů mateřské školy je navrženo rozdělení výsledku hospodaření ve
výši 34.998,77 Kč a to 5.000,00 Kč do fondu odměn a 29.998,77 Kč do fondu rezervního.
Po prostudování výkazů a v návaznosti na hospodářský výsledek doporučuje schválení účetní
závěrky a rozdělení výsledku hospodaření podle předloženého návrhu.

Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-15:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) účetní závěrku Mateřské školy Losiná, příspěvkové organizace, za rok 2015.
b) rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Losiná, příspěvkové organizace, za
2015 na 5.000,00 Kč do fondu odměn a 29.998,77 Kč do fondu rezervního.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se:
Usnesení č. 2065-02-15 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce ukládá účetní zaslat oznámení o schválení výsledku hospodaření
mateřské škole do 31. 5. 2016.
Příloha:
- Žádost o rozdělení výsledku hospodaření č.j. OU/366/2016
- Důvodová zpráva
- Rozbor hospodaření za rok 2015
- Inventarizační zpráva za rok 2015
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Výkaz Příloha účetní závěrky
- Sumář podkladů mateřské školy
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Bod č. 16

Schválení bezúplatného převodu budovy staré školy č.p. 76 v Losiné

Starosta připomněl, že obec před časem z rozhodnutí zastupitelstva požádala Plzeňský kraj o
převedení budovy staré školy č.p. 76 o bezúplatný převod obci.
Plzeňský kraj budovu obci loni přislíbil a navrhl její bezúplatný převod v první polovině roku
2016.
Dne 31. 3. 2016 obdržela obec sdělení, ve kterém žádá Plzeňský kraj o schválení
bezúplatného převodu zastupitelstvem obce.
Konečné projednání převodu na obec je plánováno na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 6.
2016, kdy by měl kraj po projednání přistoupit k uzavření darovací smlouvy.
Obec uvažuje předběžně o využití této budovy například jako domu s pečovatelskou službou
nebo domovu pro seniory.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k uvedenému bodu.
Zastupitel ing. Král poznamenal, že by si přál mít přesnější byznys plán.
Starosta odpověděl, že základním plánem je budovu do vlastnictví obce získat, aby o jejím
využití mohla rozhodovat sama a ne aby o jejím využití rozhodoval někdo jiný. Po jejím
získání bude dost času na rozhodnutí o jejím využití.
Paní účetní poznamenala, že využití se bude odvíjet také od možnosti získání vypsaných
dotačních titulů.
Zastupitel ing. Král upozornil, že bez určení přesného plánu nebude kladně hlasovat.
Další návrhy na doplnění nebyly vzneseny, proto starosta navrhl toto usnesení a dal o něm
hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-02-16:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti č.p. 76 v obci Losiná
(k.ú. Losiná u Plzně) od Plzeňského kraje a uzavření darovací smlouvy.

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 8
proti: 1 (ing. Král)
zdržel se: 0

Usnesení č. 2016-02-16 bylo schváleno.

Příloha:
- Žádost č.j. OU/499/2016
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Bod č. 17

Informace na vědomí

a) Obec získala dotaci od Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu PSOV 2016 ve výši
253.000 korun na opravu místní komunikace.
b) Byly provedeny kamerové zkoušky stavu povrchové kanalizace podél silnice III/18025
jako příprava pro vybudování chodníků.
c) Začala oprava koupaliště, je předpoklad ukončení opravy do konce května.
d) Informace o odvolání pana Sadílka proti stavbě „Průtah I/20 – Losiná“, starosta
informoval o podrobnostech stavebního řízení a oznámil, že bude podávat vyjádření k
námitkám na odboru výstavby ve Starém Plzenci.
Bod č. 18:

Diskuse

Starosta zahájil diskusi.

a) Pan Kašpar namítl, že se mu zdá zbytečné financovat kamerový systém, když peníze
z pokut nebudou příjmem obce.
Starosta odpověděl, že obci jde hlavně o zvýšení bezpečnosti provozu.
b) Kašparová Libuše – zeptala se, zda projednaný souhlas s vynětím ze zemědělského
půdního fondu platí jen pro cesty obce.
Starosta odpověděl, že platí jen pro cesty obce.
Paní Kašparová požaduje, aby zastupitelstvo rozhodlo o jejich žádosti na změnu
územního plánu samostatně.
Starosta namítl, že zastupitelstvo právě rozhodlo v bodu č. 11 o hromadném projednání
žádostí o změnu územního plánu po čtyřech letech od nabytí platnosti ÚP.
Starosta se zeptal paní Kašparové, zda bude souhlasit s nově vytvořenou přístupovou
cestou i tehdy, pokud nebude možné na nově vytvořených parcelách stavět kvůli
ochranným pásmům lesa.
Paní Kašparová odpověděla, že nechce stavět, že chce pouze změnu územního plánu
podle geometrického plánu pana Dankoviče, nic víc. Chce souhlas zastupitelstva
s budoucí změnou územního plánu.
JUDr. Havel upozornil, že není vhodné projednávat takovéto změny samostatně, ale na
základě všech žádostí kompletně, aby se mohlo posoudit, co je pro obec vhodné.
Paní Kašparová informuje ostatní o probíhajícím soudním sporu o přístupové cestě k
chatám. Přiznává, že žádost o změnu územního plánu podali dva měsíce po stanoveném
termínu, což ale není podle jejího názoru podstatné, a vidí jako chybu, že jejich žádost
nebyla do projednávaných změn územního plánu zahrnuta.
JUDr. Havel upozornil, že uvedený soudní spor je soukromoprávní, kdy majitelé chat paní
Kašparovou žalují, že jim znemožňuje přístup k chatám, obec není jeho účastníkem, jen
byla vyzvána soudem, aby se vyjádřila.
c) Zastupitel ing. Král – zeptal se, zda by nemohl být znovu zpřístupněn pod kavárnou
Muffin Café chodníkový sjezd a zřízena zastávka ČSAD u kruhového objezdu.
Starosta shrnul kroky, které podnikl pro zbudování chodníkového přejezdu a následně
vysvětlil, z jakého důvodu byl zrušen. Ing. Král se nabídl, že oba požadavky prověří.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,55 hodin.
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VÝPIS USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Losiná
ze dne 14. 4. 2016
Usnesení č. 2016-02-01
Program veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje doplněný program veřejného zasedání o projednání
žádosti firmy APB – Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního referenda ve věci výstavby
betonárny Losiná, nabídku na instalaci prvků dopravního monitoringu v rámci dotace
Plzeňského kraje a schválení bezúplatného převodu budovy staré školy č.p. 76.

Usnesení č. 2016-02-02:
Dokumentace územního řízení na akci „I/20 – okružní křižovatka – DÚR“
a) Zastupitelstvo obce Losiná souhlasí pro akci „I/20 – okružní křižovatka – DÚR“ –
dokumentace územního řízení - s technickým řešením projektu, s vynětím ze
zemědělského půdního fondu na pozemcích číslo 1934/38, 1934/44, 1908/3 a
1934/47 v k.ú. Losiná u Plzně a s vydáním územního rozhodnutí.
b) Zastupitelstvo obce Losiná souhlasí se spoluúčastí obce na financování objektů SO
301 veřejné osvětlení (částka 330.000,- Kč bez DPH), SO 401 dešťová kanalizace
(částka 184.000,- Kč bez DPH) a SO 105 chodníky (výše spoluúčasti bude upřesněna).

Usnesení č. 2016-02-03:
Žádost firmy APB – Plzeň, a.s. o vyhlášení nového místního referenda ve věci výstavby
betonárny Losiná
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v zákonném termínu před konáním říjnových voleb vyhlásí
referendum o stavbě betonárny P&P Březina servis s.r.o. v Losiné.
Zastupitelstvo obce pověřuje JUDr. Havla a starostu přípravou na vyhlášení referenda o
stavbě betonárny společně s konáním letošních říjnových voleb.

Usnesení č. 2016-02-04:
Žádost o poskytnutí pozemku pro vážení nákladních automobilů
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje poskytnutí pozemku obce pro vybudování prostoru pro
zastavení nákladních vozidel.
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Usnesení č. 2016-02-05:
Tvorba finanční rezervy na obnovu vodohospodářského majetku
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje účetně oddělit finanční prostředky na obnovu
vodohospodářského majetku na účet číslo 231/0013 a tvořit finanční rezervu z plné výše
nájmu a odpisů vodohospodářského majetku.

Usnesení č. 2016-02-06:
Žádost o dotaci Storgé z.s. (útulek pro psy)
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje dotaci pro spolek Storgé, z.s. ve výši 10.000 korun na
rozšíření kapacity zařízení.

Usnesení č. 2016-02-07:
Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1959/8 v k.ú. Losiná u Plzně
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 1959/8
v k.ú. Losiná u Plzně.

Usnesení č. 2016-02-08:
Žádost o dotaci na dopravní obslužnost Plzeňský kraj
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 75.420
korun na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 a smlouvu o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 2016-02-09:
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0004771/1/VB s ČEZ Distribuce
na pozemky obce v k.ú. Losiná u Plzně
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-120004771/1/VB s ČEZ Distribuce na pozemky obce 277/4, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8,
294/9, 445/102, 2024/5, 2024/6, 2024/8 v k.ú. Losiná u Plzně.

Usnesení č. 2016-02-10:
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.
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Usnesení č. 2016-02-11:
Návrh na vyjmutí části pozemku z lesního a zemědělského půdního fondu
Zastupitelstvo obce Losiná:
a) Schvaluje vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a z lesního půdního fondu na
pozemcích parcelní číslo 2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně.
b) Neschvaluje financování vynětí těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu a
z lesního půdního fondu obcí
c) Schvaluje financování vybudování přístupové cesty na pozemcích parcelní číslo
2018/14, 733/9 a 688/26 v k.ú. Losiná u Plzně k pozemku parcelní číslo 688/7, pokud
tomu nebrání okolnost, že část pozemku pro vybudování cesty je vedena v lesním
půdním fondu.

Usnesení č. 2016-02-12:
Projednání žádostí o změny územního plánu
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje řešit žádosti o změnu využití ploch na území obce
vyvolané návrhy veřejností změnou územního plánu po cca čtyřech letech (10/2018) po
předložení zprávy pořizovatelem o vyhodnocení územního plánu.

Usnesení č. 2016-02-13:
Nabídka na instalaci prvků dopravního monitoringu v rámci dotace Plzeňského kraje
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zapojení obce do projektu Plzeňského kraje na instalaci
prvků monitorovacího zařízení a finanční spoluúčast obce na tomto projektu. Zastupitelstvo
schvaluje případnou možnost pořízení instalace obousměrně

Usnesení č. 2016-02-14:
Schválení Závěrečného účtu a Závěrky za rok 2015 Obce Losiná
a) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Losiná za rok 2015 včetně přílohy
č. 1 a č. 2 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje Účetní závěrku obce Losiná a výsledek
hospodaření zisk ve výši 6.036.275,98 Kč a jeho převedení na účet 432 za rok 2015.

Usnesení č. 2016-02-15:
Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2015 Mateřské škole Losiná,
příspěvkové organizaci
a) účetní závěrku Mateřské školy Losiná, příspěvkové organizace, za rok 2015.
b) rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Losiná, příspěvkové organizace, za
2015 na 5.000,00 Kč do fondu odměn a 29.998,77 Kč do fondu rezervního.
28

Usnesení č. 2016-02-16:
Schválení bezúplatného převodu budovy staré školy č.p. 76 v Losiné
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti č.p. 76 v obci Losiná (k.ú.
Losiná u Plzně) od Plzeňského kraje a uzavření darovací smlouvy.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 4. 2016

Zapisovatel:
Věra Lišková

__________________________

Ověřovatelé:
Ing. Alena Beránková

__________________________ dne ____________________

Jan Rous

__________________________ dne ____________________

Miloš Černý, starosta

__________________________ dne ____________________
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