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

________________________________________________________

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Losiná
konaného dne 30. 8. 2016
číslo 2016-05
Místo konání:

salonek kulturního domu

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

0

Počet občanů:

63

podepsaných občanů na prezenční listině

Technický bod
Zasedání Zastupitelstva obce Losiná bylo zahájeno v 19,05 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 18. 8. 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 Ing. Miroslavu Fremrovou,
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.
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Bod č. 1:

Schválení programu

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Navrhl doplnit program jednání o
schválení smlouvy o koupi pozemku parc.č. 205/5 – pozemek pro výstavbu chodníku při
silnici I/20.
Starosta se zeptal, zda má někdo dotazy nebo připomínky k programu jednání.
K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění, proto starosta navrhl toto
usnesení a dal o něm hlasovat:
Návrh usnesení č. 2016-05-01:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projednání a schválení programu jednání
Záměr prodeje pozemků parc.č. 58/2 a 2083 v k.ú. Losiná u Plzně
Stanovení kategorizace pro veřejné zakázky malého rozsahu
Vyhlášení místního referenda (betonárna)
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Smlouva o koupi pozemku parc.č. 205/5 v k.ú. Losiná u Plzně
Informace
Diskuse, závěr

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se:
Usnesení č. 2016-05-01 bylo schváleno.

Příloha:

Informace o konání veřejného zasedání ZO č.j. OU/1306/2016
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Bod č. 2:

Záměr prodeje pozemků parc.č. 58/2 a 2083 v k.ú. Losiná u Plzně

Starosta oznámil, že obec dostala od pana Patrika Oliveriuse žádost o odkup pozemků parc.č.
58/2 a 2083 v k.ú. Losiná u Plzně. Oba pozemky leží za potokem uvnitř oplocené zahrady
pana Oliveriuse a přes jejich plochu je zajišťován přístup k rodinnému domu.
Pozemky byly desítky let v dobré víře užívány rodiči pana Oliveriuse a vlastnické právo k nim
je pravděpodobně vydržené. Přesto navrhuje pan Oliverius narovnání vlastnických vztahů
odkoupením výše uvedených pozemků. Veškeré náklady týkající se sepsání a uzavření
smlouvy a zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí navrhuje pan Oliverius uhradit
sám.
Popis pozemků:
Parc.č. 58/2
Parc.č. 2083

výměra 32 m2
výměra 77 m2

druh pozemku zahrada
druh pozemku ostatní plocha

Protože pozemky nemají pro obec žádnou užitkovou hodnotu, leží uvnitř plochy pozemků
pana Oliveriuse a přístup na ně je pouze přes pozemky pana Oliveriuse, navrhuje starosta
schválit zveřejnění záměru o prodeji pozemků parc.č. 58/2 a 2083 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. 2016-05-02:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 58/2 a
2083 v k.ú. Losiná u Plzně.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-02 bylo schváleno.

Příloha:
- žádost č.j. OU/1271/2016
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Bod č. 3:

Stanovení kategorizace pro veřejné zakázky malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválilo zastupitelstvo obce
v dubnu 2013. Při zadávání výběrových řízení byla postupem času zjištěna potřeba upravit
stávající pravidla.
Proti roku 2013 byly zvýšeny maximální hodnoty pro veřejné zakázky na trojnásobek.
Z tohoto důvodu je navrhována tato kategorizace zvýšená proti původní také o trojnásobek.
Veřejná zakázka na stavební práce (do výše 6.000.000,- Kč bez DPH):
Rozdělení
I.kategorie
II.kategorie
III.kategorie
IV.kategorie

Předpokládaná cena
Do 300.000,300.001,- až 500.000,500.001,- až 1.700,000,1.700.001,- až 6.000.000,-

Oslovení uchazečů
Minimálně 1
Minimálně 2
Minimálně 3
Minimálně 4

Vyhodnocení a schválení
Starosta
Starosta
Komise 3 členná
Komise 3 členná

Veřejná zakázka na dodávky a služby (do výše 2.000.000,- Kč bez DPH):
Rozdělení
I.kategorie
II.kategorie
III.kategorie
IV.kategorie

Předpokládaná cena
Do 300.000,300.001,- až 500.000,500.001,- až 1.000,000,1.000.001,- až 1.000.000,-

Oslovení uchazečů
Minimálně 1
Minimálně 2
Minimálně 3
Minimálně 4

Vyhodnocení a schválení
Starosta
Starosta
Komise 3 členná
Komise 3 členná

Tento návrh bude zapracován do směrnice o veřejných zakázkách s platností od 1. 9. 2016.
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. 2016-05-03:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje kategorizaci zakázek podle předloženého návrhu č.j.
OU/1307/2016.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-03 bylo schváleno.

Příloha:
- č.j. OU/1307/2016
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Bod č. 4:

Vyhlášení místního referenda (betonárna)

Zastupitelstvo obce projednávalo žádost firmy APB – Plzeň, a.s., o vyhlášení místního
referenda o stavbě betonárny na svém zasedání dne 14. 4. 2016. Bylo schváleno toto
usnesení:
„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.“
JUDr. Karel Havel společně se starostou připravili podle usnesení podklady a znění otázky pro
vyhlášení místního referenda.
Starosta poděkoval za přípravu materiálů na referendum paní Liškové.
Starosta navrhl zastupitelstvu rozhodnout o konání místního referenda ke stavbě betonárny
na katastrálním území obce Losiná ve dnech 7. a 8. října 2016 z důvodu:
Dopravní zatížení obce Losiná je neúnosné, křižovatka ze silnice I/20 u Nábytku Pech je čtvrtá
nejhorší v Plzeňském kraji. Zhruba před rokem přišla firma Area Group s návrhem úpravy
této křižovatky s odbočovacími pruhy. Tento návrh úzce souvisí s případnou výstavbou
betonárky. Proti této výstavbě betonárky obec již šest let úspěšně zastupuje JUDr. Havel.
Jedním z důvodů, které stavbu betonárky znemožňují, je to, že je špatný výjezd na silnici
I/20. Umožněním úpravy křižovatky s odbočovacími pruhy by obec přišla o jeden z důvodů,
které brání výstavbě betonárky. Protože se ale jedná o čtvrtou nejhorší křižovatku
v Plzeňském kraji, má obec zájem zlepšit neúnosnou bezpečnost provozu na území obce
Losiná. Proto navrhla úpravu této křižovatky na kruhovou s parametry, které jsou zanesené
v projektové dokumentaci obchvatu obce Losiná, a kruhová křižovatka mohla být později
napojená na tento obchvat. Area Group souhlasila s tímto řešením a nabídla, že se této
stavby finančně zúčastní, začala jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dnes by měl být
stav takový, že je před posledními výkupy pozemků pro tuto stavbu.
Starosta poznamenal, že se také začali ozývat někteří občané, že původní referendum v roce
2010 bylo vyhlášeno na základě zmanipulovaných informací.
Protože se od roku 2010 v obci zvýšil počet voličů o cca 20%, kteří se v minulém referendu
nemohli vyjádřit ke stavbě betonárky, usoudilo zastupitelstvo obce, že by bylo správné
vyhovět žádosti firmy P&P Březina servis s.r.o. a umožnit i těmto občanům, aby se mohli ke
stavbě betonárky vyjádřit v novém referendu.
Starosta pak požádal JUDr. Havla, zda by shrnul šest let boje obce proti betonárce.
JUDr. Havel připomenul, že obec zastupoval již při zjišťovacím řízení podle studie EIA, které
se konalo díky našim odvoláním celkem třikrát. Nakonec firma APB kladné rozhodnutí studie
EIA získala a následně podala žádost o územní řízení. Územní řízení probíhá na odboru
výstavby ve Starém Plzenci a odvolacím orgánem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Podařilo
se opět třikrát zvrátit rozhodnutí vydané ve Starém Plzenci, třikrát krajský úřad jako
nadřízený správní orgán rozhodnutí stavebního úřadu vrátil k novému projednání, protože
akceptoval námitky obce. Jedna ze zásadních námitek obce v prvním a druhém odvolání byla
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proti samotné technologii betonárny, zpracovával ji kolega se stavebním vzděláním, který
odvolání velmi dobře po technické stránce připravil. Podařilo se docílit přepracování
projektu, aby byly maximálně respektovány požadavky na ekologii, takže technologie
betonárny (pokud by došlo k povolení stavby) je na velmi dobré úrovni.
Co se týká právní stránky, JUDr. Havel sdělil, že stále probíhá správní řízení orgánu prvého
stupně, proti jeho rozhodnutí můžeme opět podat odvolání. Pokud by se stalo, že by již
krajský úřad námitkám obce nevyhověl a potvrdil rozhodnutí Starého Plzence, můžeme
podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Plzni a proti rozhodnutí krajského soudu lze
podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu do Brna a případně ještě podat ústavní
stížnost.
JUDr. Havel pak oznámil, že aktuální stav je takový, že když potřetí zrušil krajský úřad
rozhodnutí odboru výstavby ve Starém Plzenci a vrátil jej k novému projednání, obec
uplatnila procesní stanovisko, kdy bylo namítáno mimo jiné právě nevyřešení křižovatky na
silnici I/20 u Nábytku Pech. Bylo namítáno, že toto nevyřešení dopravní situace je důvodem
k přerušení územního řízení. Této námitce bylo vyhověno a územní řízení bylo přerušeno do
doby vybudování křižovatky. Firma P&P Březina servis se proti přerušení řízení v červnu
odvolala a obec se 11. července k odvolání firmy P&P Březina servis vyjadřovala tak, že
navrhla krajskému úřadu, aby potvrdil rozhodnutí odboru výstavby o přerušení řízení.
Stanovisko obce podpořila i Policie ČR, proto je značný předpoklad, že krajský úřad zamítne
námitku firmy P&P Březina servis. Územní řízení by tedy mohlo být přerušeno do doby
vyřešení dopravní obslužnosti této křižovatky.
JUDr. Havel poznamenal, že obec je stále vázána výsledkem referenda z roku 2010 a dělá vše
pro to, aby betonárna nebyla vybudována. I kdyby občané v referendu rozhodli, že obec již
má aktivitu proti stavbě betonárny skončit, neznamená to, že předchozí vyjmenované
argumenty budou zrušeny. V současné etapě je to již tak, že ať už bude stanovisko obce po
referendu jakékoliv, nebude stavba betonárny bez konečného vyřešení dopravní situace
křižovatky povolena.
Dále JUDr. Havel k samotnému vyhlášení referenda doplnil, že firma P&P Březina servis
podala žádost o vyhlášení nového místního referenda ke stavbě betonárky. Nové
referendum ke stejné záležitosti může být znovu vyhlášeno po 24 měsících od konání
původního referenda. Protože, jak řekl pan starosta, se změnilo složení voličů a během
pětiletého řízení došlo ke značnému zlepšení technologie betonárny, jsou to tak podstatně
jiné okolností, že je legitimní dát občanům znovu šanci se ke stavbě betonárny vyjádřit.
Starosta se zeptal, zda se chce ještě někdo ze zastupitelů nebo občanů na něco otázat.
Pan Valeš se zeptal, zda bude stále platit výsledek původního referenda, pokud nové nebude
platné.
Starosta odpověděl, že ano.
Podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném
znění, je třeba při vyhlášení místního referenda stanovit tyto náležitosti:
-

Datum konání
Označení území
Znění otázky
Odůvodnění návrhu
Odhad nákladů a způsob jejich úhrady z rozpočtu
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-

Výši odměny komise (předseda ve výši max. 1/5 /1980,-Kč/ a člen ve výši max. 1/7
/1414,- Kč/ minimální mzdy, minimální mzda pro rok 2016 je 9 900 Kč za měsíc)

Starosta shrnul předchozí projednávané body, odůvodnění návrhu referenda, navrhl datum
konání 7. a 8. 10. 2016 a označení území - obec Losiná.
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. 2016-05-04 a):
Zastupitelstvo obce Losiná rozhodlo o konání místního referenda ke stavbě betonárny:
-

na území obce Losiná
ve dnech 7. a 8. října 2016 společně v termínu voleb do zastupitelstev krajů a do
senátu
Odůvodnění návrhu místního referenda: nárůst počtu voličů o 20%, zlepšení
technologie betonárny oproti původnímu projektu, opětovné dání možnosti
občanům se k výstavbě betonárny vyjádřit vzhledem k časovému odstupu od
konání prvního referenda k této otázce.

Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-04 a) bylo schváleno.
Jako další bod ke schválení starosta navrhl znění otázky pro konání místního referenda:
„Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými prostředky v tom, aby
obchodní společnosti P&P Březina servis s.r.o., IČO 26351919, se sídlem č.p. 303, 332 04
Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve výstavbě betonárny v obci Losiná.“
Požádal JUDr. Havla, aby občanům objasnil důvody, které vedly k vytvoření textu otázky.
JUDr. Havel odpověděl, že při vytváření otázky se vycházelo z původního znění otázky
místního referenda v r. 2010 tak, aby na ni nová otázka navazovala. Byly pouze změněny
některé části původní otázky, aby v budoucnu nemohl vzniknout problém s jejím výkladem.
V původní otázce byl text takový, že byl přesně specifikován stavebník a stavba betonárny
byla označena přesně podle názvu stavby. Pokud by se v budoucnu změnil stavebník (což se
nyní stalo – změna stavebníka jako fyzické osoby na s.r.o.) anebo by se změnil název stavby,
mohlo by dojít ke zpochybňování toho, o které konkrétní stavbě bylo v místním referendu
rozhodováno. Také místo původního textu „aby obec využila všech zákonných prostředků“ je
nové znění „aby obec pokračovala všemi zákonnými prostředky“, což logicky navazuje na
současný stav, kdy obec již pět let proti stavbě betonárny koná.
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:
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Návrh usnesení č. 2016-05-04 b):
Zastupitelstvo obce schválilo znění otázky:
„Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými prostředky v tom, aby
obchodní společnosti P&P Březina servis s.r.o., IČO 26351919, se sídlem č.p. 303, 332 04
Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve výstavbě betonárny v obci Losiná.“
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-04 b) bylo schváleno.

Starosta připomněl, že je ještě třeba schválit další body k vyhlášení místního referenda.
Starosta navrhl stanovit výši odměn komise pro konání místního referenda s přihlédnutím
k max. možné hranici stanovené minimální mzdou a v návaznosti na porovnání odměn členů
volebních komisí pro předsedu komise 1100,- Kč a pro člena komise 900,- Kč.
Starosta navrhl na základě nákladů na konání místního referenda v roce 2010 a vyčíslení
předpokladu nákladů na cca 13.500,- Kč, stanovit částku ve výši 14.000,- Kč, výše nákladů
bude zapracována do rozpočtového opatření. Jde o mzdové náklady, náklady na spotřební
materiál a na pořízení volebních zástěn.
Dále navrhl, aby komise pro hlasování byla podle § 19 zákona o místním referendu pouze
místní, která bude plnit úkoly okrskové komise, protože je v obci stanoven pouze 1 okrsek.
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. 2016-05-04 c):
Zastupitelstvo obce schválilo výši odměny předsedy komise 1100,- Kč a výši odměny člena
komise 900,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo odhad nákladů na konání místního referenda ve výši 14.000,Kč a stanovilo jejich úhradu z rozpočtu obce v rozpočtovém opatření č. 3/2016.
Zastupitelstvo schválilo jednu komisi pro hlasování - místní, která bude plnit i úkoly komise
okrskové.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-04 c) bylo schváleno.
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Starosta informoval o tom, že rozhodnutí zastupitelstva obce o referendu bude zveřejněno
na úřední desce po dobu 15 dnů, den zveřejnění je dnem vyhlášení místního referenda.

Zastupitel Ing. Turinský připomněl, že by ještě měl starosta informovat o podmínkách
hlasování o místním referendu.
Starosta vysvětlil, že podle požadavků zákona je třeba pro platnost hlasování, aby se z 1041
zapsaných voličů (stav voličů k srpnu 2016) zúčastnilo hlasování v místním referendu
minimálně 35%, což by bylo 364 voličů. Pokud přijde voličů méně než 364, nebude
referendum platné.
Dále musí hlasovat minimálně 50% voličů pro ANO, což by bylo 183 hlasů, ale zároveň musí
pro ANO hlasovat 25% zapsaných voličů – tedy 261 platných hlasů. Bude-li hlasovat pro ANO
více než 260 voličů, bude tedy referendum pro obec závazné.
Přesné výsledky se budou samozřejmě odvíjet podle počtu zapsaných voličů ke dni konání
místního referenda, což může být o něco více nebo méně než je výše popsaný příklad - stav
k srpnu 2016.
O otázce položené v místním referendu budou voliči hlasovat v jiné místnosti, než budou
hlasovat o volbách do zastupitelstev krajů a senátu. Volební lístky dostanou až v hlasovací
místnosti. Obecní úřad s předstihem vysvětlí občanům informace o způsobu hlasování.
Podmínky hlasování jsou obdobné jako u hlasování ve volbách.

Příloha:
- odhad nákladů místního referenda
- ukázka výpočtu výsledků hlasování
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Bod č. 5:

Rozpočtové opatření č. 3/2016

Zastupitelstvu obce je předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření číslo 3/2016 ze
dne 20. 6. 2016.
Příjmy jsou ve výši 198.000,- Kč, výdaje jsou ve výši 198.000,- Kč, rozpočtové opatření je
vyrovnané.
V rozpočtovém opatření číslo 3/2016 se počítá s navýšením příjmů zejména díky příjmům za
tříděný odpad, za předanou vodu do Štěnovic, správní poplatky, nájem, daňové příjmy,
dotaci na volby apod. v celkové výši 198.000,- Kč.
Výdaje ve výši 198.000,- Kč jsou nutné zejména pro pořízení technického zhodnocení ČOV a
prodloužení opravy dešťové kanalizace ve výši 280.000,- Kč, výkup pozemků ve výši 100.000,Kč, náklady na místní referendum a na volby apod., vyrovnání rozpočtových výdajů bylo
dorovnáno snížením investičních výdajů MŠ.
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. 2016-05-05:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2016.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-05 bylo schváleno.

Příloha:
- Rozpočtové opatření č. 3/2016 č.j. OU/1221/2016
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Bod č. 6:

Smlouva o koupi pozemku parc.č. 205/5 v k.ú. Losiná u Plzně

Zastupitelstvu je předložena ke schválení kupní smlouva č. 324/14/Hv na pozemek parc.č.
205/5 v k.ú. Losiná u Plzně vypracovaná JUDr. Havlem.
Obec pozemek potřebuje k vybudování chodníků při silnici I/20. Tato koupě pozemku byla
schválena zastupitelstvem usnesením č. 2/2012 bod č. 4 ze dne 24. 4. 2012. Tento pozemek
byl jako několik jiných v majetku zemřelých osob a bylo nutné provést jejich notářský
převod. Během převodu tohoto pozemku došlo k dalšímu úmrtí dědiců, a proto bylo dědické
řízení tak zdlouhavé a obsáhlé. JUDr. Havel se věnuje problematice výkupu těchto pozemků
již několik let.
Koupí pozemku parc. č. 205/5 bude obec vlastnit již všechny pozemky nutné pro výstavbu
těchto chodníků.
Obci byla někdy vytýkána pomalost při výstavbě chodníků a přechodů podél silnice I/20.
K tomu starosta poznamenal, že přechody nejsou proto, že nejsou vybudovány chodníky,
chodníky nejsou proto, že obec nevlastnila pozemky, na kterých k výstavbě chodníků dojde.
Pozemek parc. č. 205/5 v k.ú. Losiná u Plzně má výměru 82 m2, je veden jako ostatní plocha –
ostatní komunikace.
Kupní cena pozemku je stanovena na částku 130,- Kč/m2 podle schválení zastupitelstvem v
usnesení č. 2/2012 bod č. 4 ze dne 24. 4. 2012. Cena celkem bude rozdělena podle
vlastnických podíl tří majitelů a je tedy stanovena na 10.662,- Kč.
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. 2016-05-06:
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje smlouvu o koupi pozemku parc.č. 205/5 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Losiná u Plzně o výměře 82 m2 za cenu 10.662,- Kč
podle návrhu smlouvy č. 324/14/Hv.
Výsledek hlasování (hlasování veřejné):
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2016-05-06 bylo schváleno.
Příloha:
- Návrh smlouvy
- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2012 č. 2/2012
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Bod č. 7:

Informace na vědomí

a) Průtah silnice I/20 Losiná
Plánovaná výstavba průtahu silnice I/20 společně s chodníky, přechody, parkovacími
místy, středovými ostrůvky a zastávkami autobusů byla připravena současně
v jednom projektu. V dubnu roku 2015 obec požádala o vydání územního rozhodnutí,
proti kterému se odvolal jeden občan, který koupil nemovitost při silnici I/20 a v které
ani nebydlí. Protože jeho odvolání způsobilo skluz v plánované stavbě nejméně o rok
a čtvrt, bylo rozhodnuto, že bude projekt rozdělen na tři části. Tento týden by měl
dodat vyjádření k projektu krajský úřad a stavební úřad ve Starém Plzenci by se měl
do 15 dnů také vyjádřit.
b) Oprava dešťové kanalizace
Starosta se omluvil pánům Šteinerovi a Česalovi za průtahy opravy dešťové kanalizace
vedoucí přes jejich pozemky. Firma provádějící opravu si najala další firmu jako
subdodavatele a byly s ní velké problémy. Proto byla vyměněna za další. Nyní by mělo
být postaveno zpět pletivo. Pak bude ještě provedena další oprava původně
neplánované části.
c) Oprava koupaliště
Oprava koupaliště je ukončena a občané se mohou již koupat. Ještě bude po sezóně
dokončena úprava okolí.
d) Žádost o pořízení směrové značky k osadě Kouty
Starosta informoval o stavu žádosti pana Janocha o pořízení směrové značky k osadě
Kouty. Starosta požádal Krajský úřad Plzeňského kraje a Policii ČR dopravní
inspektorát o souhlas s umístěním směrové značky. Policie ČR zamítla tento
požadavek a následně jej zamítl i krajský úřad. O výsledku bude obec pana Janocha
informovat.

Bod č. 8:

Diskuse

JUDr. Havel poděkoval v nepřítomnosti všem třem majitelkám pozemku parc.č. 205/5 paní
Kořánkové, Valló a Reitmayerové za vstřícnost při řešení dědictví a následně koupi tohoto
pozemku.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,05 hodin.
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VÝPIS USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Losiná
ze dne 30. 8. 2016

Usnesení č. 2016-05-01
Program veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje doplněný program veřejného zasedání o schválení
smlouvy o koupi pozemku parc.č. 205/5 v k.ú. Losiná u Plzně.

Usnesení č. 2016-05-02:
Záměr prodeje pozemků parc.č. 58/2 a 2083 v k.ú. Losiná u Plzně
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 58/2 a
2083 v k.ú. Losiná u Plzně.

Usnesení č. 2016-05-03:
Stanovení kategorizace pro veřejné zakázky malého rozsahu
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje kategorizaci zakázek podle předloženého návrhu č.j.
OU/1307/2016.

Usnesení č. 2016-05-04:
Vyhlášení místního referenda (betonárna)
Usnesením Zastupitelstva obce Losiná č. 2016-05-04 ze dne 30. 8. 2016 bylo rozhodnuto o
konání místního referenda.
a) Zastupitelstvo obce Losiná rozhodlo o konání místního referenda ke stavbě
betonárny:
- na území obce Losiná
- ve dnech 7. a 8. října 2016 společně v termínu voleb do zastupitelstev krajů a do
senátu
- odůvodnění návrhu místního referenda: nárůst počtu voličů o 20%, zlepšení
technologie betonárny oproti původnímu projektu, opětovné dání možnosti
občanům se k výstavbě betonárny vyjádřit vzhledem k časovému odstupu od
konání prvního referenda k této otázce.
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b) Zastupitelstvo obce schválilo znění otázky:
„Souhlasím s tím, aby obec Losiná pokračovala všemi zákonnými prostředky v tom,
aby obchodní společnosti P&P Březina servis s.r.o., IČO 26351919, se sídlem č.p. 303,
332 04 Losiná, nebo jejím právním nástupcům, zabránila ve výstavbě betonárny
v obci Losiná.“
c) Zastupitelstvo obce schválilo výši odměny předsedy komise 1100,- Kč a výši odměny
člena komise 900,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo odhad nákladů na konání místního referenda ve výši
14.000,- Kč a stanovilo jejich úhradu z rozpočtu obce v rozpočtovém opatření č.
3/2016.
Zastupitelstvo schválilo jednu komisi pro hlasování - místní, která bude plnit i úkoly
komise okrskové.

Usnesení č. 2016-05-05:
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2016.

Usnesení č. 2016-05-06:
Smlouva o koupi pozemku parc.č. 205/5 v k.ú. Losiná u Plzně
Zastupitelstvo obce Losiná schvaluje smlouvu o koupi pozemku parc.č. 205/5 (ostatní plocha
– ostatní komunikace) v k.ú. Losiná u Plzně o výměře 82 m2 za cenu 10.662,- Kč podle návrhu
smlouvy č. 324/14/Hv.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 9. 2016

Zapisovatel:
Věra Lišková

__________________________
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Ověřovatelé:
Ing. Alena Beránková

__________________________ dne ____________________

Ing. Miroslava Fremrová

__________________________ dne ____________________

Miloš Černý, starosta

__________________________ dne ____________________
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