Zápis a usnesení č. 17 ze zasedání Rady města Loštice
konaného 5. 8. 2019
(volební období 2018 – 2022)

Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Mgr. Blanka
Zdráhalová
Omluven: Ing. Pavel Rulíšek
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Různé
RM tento program poměrem hlasů 4:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO:PROTI:ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 16
Usnesení 16/434: RM bere na vědomí výpověď smlouvy příkazní na zpracování mzdové
agendy města Loštice a organizačních složek uzavřenou se zpracovatelem mezd fa Ivana
Golová, Vančurova 10, 787 01 Šumperk, ke dni 31. 12. 2019 – z kapacitních důvodů. RM
ukládá starostce zajistit řešení vzniklé situace nalezením nového externího zpracovatele
mzdové agendy města
- trvá
Usnesení 16/442: RM bere na vědomí nabídku společnosti ENVIprojekt CZECH s.r.o. na
zpracování podkladů k žádosti o dotaci a administraci dotace ze 126. výzvy OPŽP na
rozšíření separace odpadu ve městě Loštice, viz příloha. RM schvaluje zahájení přípravy
žádosti o dotaci ze 126. Výzvy OPŽP na rozšíření separace odpadu ve městě Loštice. RM
ukládá starostce města provést průzkum trhu na zpracování podkladů k žádosti o dotaci a
administraci dotace na rozšíření separace odpadu ve městě Loštice
- trvá
Usnesení 16/456: RM bere na vědomí námitku manželů F. a M. P., 789 83 Loštice na
řešení projektu „Úprava veřejného prostranství ulice Pod Luštěm“ v místě kolem vjezdu na
jejich pozemek p. č. 1227 v k. ú. Loštice – námitka se týká umístění svítidla VO, „zúžení“
vozovky, parkovacího stání aj. k námitce podal komentář (vysvětlení) projektant Ing. Tomáš
Tužín. RM ukládá zaslat manželům P. vyjádření projektanta k jejich námitkám včetně
doplňujícího komentáře
- splněno
Usnesení 16/464: RM bere na vědomí žádost Bc. M. N. ve věci zpracování studie připojení 4
rodinných domů na nám. Míru na splaškovou kanalizaci a pověřuje starostku pozváním
žadatele do následující RM
- splněno
1. RM se seznámila s účetními závěrkami Základní školy, okres Šumperk, příspěvkové
organizace, Komenského 17, Loštice, Základní umělecké školy A. Kašpara Loštice, okres
Šumperk, příspěvkové organizace, Trávník 596, Loštice a Mateřské školy, okres Šumperk,
příspěvkové organizace, Trávník 595, Loštice k rozvahovému dni 30. 6. 2019.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
1

Usnesení 17/467: RM bere na vědomí účetní závěrky Základní školy, okres Šumperk,
příspěvkové organizace, Komenského 17, Loštice, Základní umělecké školy A. Kašpara
Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace, Trávník 596, Loštice a Mateřské školy,
okres Šumperk, příspěvkové organizace, Trávník 595, Loštice k rozvahovému dni
30. 6. 2019, dle příloh.
2. RM projednala RO č. 7/2019 dle přílohy. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0
toto usnesení:
Usnesení 17/468: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, dle přílohy.
3. RM projednala žádost paní E. K. na použití znaku města na hrnky, jejichž výrobu má zájem
realizovat za podpory soukromých zdrojů, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem
hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/469: RM schvaluje žádost paní Evy Kolářové na použití znaku města na
hrnky, jejichž výrobu má zájem realizovat za podpory soukromých zdrojů, viz příloha.
4. RM projednala oznámení Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1
o rozhodnutí poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 267.000,- Kč na obnovu
nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Lošticích v roce 2019
v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/470: RM schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši
267.000,- Kč na obnovu nemovité kulturní památky sloupu se sousoším Nejsvětější
Trojice v Lošticích v roce 2019 v rámci státní finanční podpory v programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva
kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1.
5. RM projednala nabídku na vydání publikace o Janu Havelkovi. Po projednání schválila RM
poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/471: RM schvaluje vydání publikace o Janu Havelkovi ve formě knihy
vázané v tvrdých deskách v počtu kusů, který bude odpovídat celkovým nákladům na
vydání publikace ve výši 65.000,00 Kč – celkové náklady budou kryty v částce
50.000,00 Kč z dotace Magistrátu Olomouce a v částce 15.000,00 Kč z rozpočtu města
Loštice (minimální spoluúčast města je 20% uznatelných nákladů projektu tj. částka
12.500,00 Kč). V případě rozebrání knihy odběrateli, bude zajištěn dotisk.
6. RM projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Rekonstrukce
zdroje tepla ZŠ Loštice“ se zhotovitelem TESPO – Topenářské centrum s.r.o., 8. května
2952/24, 787 01 Šumperk, IČ: 25868349 na vícepráce projektu ve výši 98.863,00 Kč bez
DPH viz příloha. Nad rámec projektu bude na doporučení technického dozoru stavby
odstraněn vyrovnávací zásobník vody, který nesplňuje požadavky na tlak vody v potrubí,
ponechání nádoby by mělo za následek odepření revize zařízení (hrozba roztržení zásobníku
vody). Zásobník vody bude nahrazen novým bojlerem s elektrickou spirálou, která zajistí
ohřev teplé vody pro školní jídelnu mimo topnou sezonu, elektrická spirála doplněna i do
bojleru ve staré škole. Opatření by měla vést k úspornějšímu provozu školy v letních
měsících, kdy bude centrální kotel odstaven, dodatek vyvolá změnu rozpočtu – doplnění
rozpočtových výdajů u investice o částku, která přesahuje plánovaný výdaj v rozpočtu
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/472: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Rekonstrukce
zdroje tepla ZŠ Loštice“ se zhotovitelem TESPO – Topenářské centrum s.r.o., 8. května
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2952/24, 787 01 Šumperk, IČ: 25868349 na vícepráce projektu ve výši 98.863,00 Kč bez
DPH, viz příloha.
7. RM se seznámila s posledním návrhem rekonstrukce prostor bývalé knihovny na Základní
uměleckou školu, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/473: RM schvaluje situační návrh uspořádání prostor pro Základní
uměleckou školu, viz příloha.
8. RM se seznámila s dopisem společnosti Marius Pedersen, a.s., kterým upozorňuje na
možná rizika centrálního svozu komunálního odpadu a odkupu akcií Servisní společnosti
Odpady Olomouckého kraje, a.s. viz příloha. RM se dále seznámila s vyjádřením předsedy
a místopředsedy správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje k dopisu společnosti Marius
Pedersen, a.s., viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/474: RM bere na vědomí dopis společnosti Marius Pedersen, a.s., kterým
upozorňuje na možná rizika centrálního svozu komunálního odpadu a odkupu akcií
Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s., viz příloha, a vyjádření předsedy
a místopředsedy správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje k dopisu společnosti
Marius Pedersen, a.s., viz příloha.
9. RM projednala podání Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na
projekt „Přístavba hasičské zbrojnice – Loštice“ ve výši 500.000,00 Kč viz příloha
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/475: RM schvaluje podání Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Olomouckého kraje na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice – Loštice“ ve výši
500.000,00 Kč, viz příloha.
10. RM projednala žádost firmy EMONTAS, s.r.o., Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc, IČ:
25883551 o stanovisko k projektové dokumentaci a o souhlas k umístění a realizaci stavby
„Loštice – Pod Luštěm, TS, NNv, NNk“ (obnova vedení NN v k. ú. Loštice v lokalitě
Pod Luštěm a přilehlých ulicích), kdy investorem stavby je ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, termín stavby 2. kvartál 2020.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/476: RM schvaluje žádost firmy EMONTAS, s.r.o., Jiráskova 1273/7a,
779 00 Olomouc, IČ: 25883551 a souhlasí s projektovou dokumentací, s umístěním
kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví města Loštice a s realizací stavby
„Loštice – Pod Luštěm, TS, NNv, NNk“ (obnova vedení NN v k. ú. Loštice v lokalitě
Pod Luštěm a přilehlých ulicích), kdy investorem stavby je ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, termín stavby 2. kvartál 2020, a to za
podmínek:
- Projektová dokumentace kabelového vedení NN bude respektovat projektovou
dokumentaci města Loštice zpracovanou Ing. Tomášem Tužínem na umístění
veřejného osvětlení, umístění komunikací, chodníků, vjezdů a parkovacích míst
pro danou lokalitu, která byla projektantovi vedení NN předána k dispozici
- zemní kabelové vedení NN nesmí být umístěno pod obrubníkem budoucí nové
komunikace v lok. Pod Luštěm
- uložené zemní vedení NN nesmí vyvolat nutnost přeložení kabelů NN při realizaci
projektu města na umístění VO, komunikací, chodníků, vjezdů a parkovacích
míst v lokalitě Pod Luštěm
- zemní vedení NN bude uloženo v dostatečné hloubce včetně chrániček
odpovídající normám ČSN, tak, aby v lokalitě mohli být bez přeložek provedeny
všechny stavební práce vyplývající z projektové dokumentace města, v opačném
případě ponese tyto vyvolané přeložky vlastník distribuční soustavy
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vlastní provedení díla bude realizováno tak, aby práce byly zahájeny v lokalitě
Pod Luštěm a tyto práce byly dokončeny do 31. 5. 2020 tak, aby od 1. 6. 2020
mohla být zahájena realizace projektu města Loštice v této lokalitě
v místech, kde nedojde ke změně nadzemního vedení za kabelové, vlastník
distribuční soustavy NNk umožní umístění svítidel veřejného osvětlení na sloupy
NNk.

11. RM projednala návrh smlouvy mezi městem Loštice, se sídlem náměstí Míru 66/1, 789 83
Loštice, IČ: 00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (budoucí
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. R. P. (budoucí oprávněná) o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8006805/VB01, pro akci „Loštice –
Pod Luštěm, TS, NNv, NNk, na pozemcích p. č. 1150/4, 1149/1, 2252/9, 1827/5, 1262/1,
1261/1 a 1254/2 v k. ú. Loštice, týkající se zemního kabelového vedení NN,
s předpokládaným rozsahem dotčení 881 bm, kdy budoucí povinné bude vyplacena
jednorázová náhrada ve výši 94.650,- Kč + daň z přidané hodnoty.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/477: RM schvaluje smlouvu mezi městem Loštice, se sídlem náměstí Míru
66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zast. Ing. R. P. (budoucí oprávněná) o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-128006805/VB01, pro akci „Loštice – Pod Luštěm, TS, NNv, NNk, na pozemcích p. č.
1150/4, 1149/1, 2252/9, 1827/5, 1262/1, 1261/1 a 1254/2 v k. ú. Loštice, týkající se zemního
kabelového vedení NN, s předpokládaným rozsahem dotčení 881 bm, kdy budoucí
povinné bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 94.650,- Kč + daň z přidané
hodnoty.
12. RM Loštice projednala návrh smlouvy mezi Olomouckým krajem, se sídlem Krajského
úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, 779 11, zast. Správou silnic Olomouckého
kraje, p. o., IČ: 70960399, se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc, zast. Ing. P. K.,
(vlastník) a městem Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945, zast.
Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (stavebník) o právu provést stavbu „Veřejné
osvětlení Žádlovice, Na Pešti, podél silnice č. III/37327“ na pozemcích p. č. 368 a p. č. 367
v k. ú. Žádlovice. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/478: RM schvaluje smlouvu mezi Olomouckým krajem, se sídlem
Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, 779 11, zast. Správou
silnic Olomouckého kraje, p. o., IČ: 70960399, se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zast. Ing. P. K., (vlastník) a městem Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice,
IČ: 00302945, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (stavebník) o právu
provést stavbu „Veřejné osvětlení Žádlovice, Na Pešti, podél silnice č. III/37327“ na
pozemcích p. č. 368 a p. č. 367 v k. ú. Žádlovice.
13. RM Loštice projednala návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech,
Jeremenkova 40a, 779 11, zast. Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., IČ: 70960399, se
sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc, zast. Ing. I. Č., technickým náměstkem (vlastník
nemovitosti, budoucí povinný) a městem Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice,
zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (nájemce, budoucí oprávněný), na nájem
pozemků p. č. 368 a p. č. 367 v k. ú. Žádlovice, zapsaných na LV č. 1476, a budoucí
služebnost na uvedených pozemcích, která bude zřízena úplatně, v rámci stavby „Veřejné
osvětlení Žádlovice, Na Pešti, podél silnice č. III/37327“ prováděné nájemcem.
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Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/479: RM schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Olomouckým krajem se sídlem Krajského úřadu v OlomouciHodolanech, Jeremenkova 40a, 779 11, zast. Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.,
IČ: 70960399, se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc, zast. Ing. I. Č., technickým
náměstkem (vlastník nemovitosti, budoucí povinný) a městem Loštice, se sídlem nám.
Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(nájemce, budoucí oprávněný), na nájem pozemků p. č. 368 a p. č. 367 v k. ú. Žádlovice,
zapsaných na LV č. 1476, a budoucí služebnost na uvedených pozemcích, která bude
zřízena úplatně, v rámci stavby „Veřejné osvětlení Žádlovice, Na Pešti, podél silnice č.
III/37327“ prováděné nájemcem.
14. RM projednala žádost o výjimku a uspokojení požadavků manželů F. a M. P., 789 83
Loštice, týkající se výjezdu z pozemku žadatelů p. č. 1227 a p. č. 1228 v k. ú. Loštice, posunu
lampy veřejného osvětlení a změny charakteru návrhu parkovacího stání na pozemku p. č.
1261/1 v k. ú. Loštice před plotem (pozemkem) žadatelů. Po projednání RM schválila
poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/480: RM bere na vědomí žádost o výjimku a uspokojení požadavků
manželů F. a M. P., 789 83 Loštice, týkající se výjezdu z pozemku žadatelů p. č. 1227 a
p. č. 1228 v k. ú. Loštice, posunu lampy veřejného osvětlení a změny charakteru návrhu
parkovacího stání na pozemku p. č. 1261/1 v k. ú. Loštice před plotem (pozemkem)
žadatelů a zaujímá následující stanovisko:
- žadatelé s projektovou dokumentací vyslovili souhlas svým podpisem na situační
výkres projektu;
- do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebudou prováděny již
žádné zásahy, které by opět vedly k odložení vlastní realizace projektu;
- k veřejnému osvětlení bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, drobné
úpravy mohou být řešeny pouze v rámci vlastní realizace stavby, změnou stavby
před dokončením a pouze za předpokladu, že nedojde k omezení nasvětlení
komunikace odpovídající platným ČSN;
- parkovací stání nebude u nemovitosti realizováno a toto parkovací stání bude
přesunuto k nemovitosti č. p. 259 – výměna umístění parkovacího stání
z projektu bude řešena změnou stavby před dokončením, parkovací stání bude
nahrazeno travnatou plochou, silniční obrubníky kolem komunikace budou
osazeny kolem celé komunikace ve výšce odpovídající platným ČSN, to vše za
předpokladu, že město získá kladné stanovisko stavebního úřadu.
15. RM projednala námitky pana I. P. vůči projektu revitalizace lokality Pod Luštěm viz
příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/481: RM bere na vědomí námitky pana I. P. vůči projektu revitalizace
lokality Pod Luštěm a zaujímá následující stanovisko:
- žadatelé s projektovou dokumentací vyslovili souhlas svým podpisem na situační
výkres projektu;
- do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebudou prováděny již
žádné zásahy, které by opět vedly k odložení vlastní realizace projektu;
- celá lokalita Pod Luštěm je plánovaná jako zóna 30 (nejvyšší povolená rychlost
30 km/hod.), která se využívá v místech, kde je počítáno s větším množstvím
chodců;
- parkovací místa v lokalitě Pod Luštěm byla naplánována v rozsahu dle platné
ČSN;
- parkovací místa jsou veřejná a neřeší parkování vozidel k rodinným domům –
tyto parkovací stání si musí každý vlastník rodinného domu vyřešit na vlastním
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-

pozemku ve smyslu vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území dle § 20 požadavky na vymezení a užívání pozemků, umístění odstavných
a parkovacích stání pro účel využití pozemku na stavebním pozemku vlastníka
pozemku, to vše za předpokladu, že město získá kladné stanovisko stavebního
úřadu;
vzhledem k tomu, že parkovací stání u nemovitosti č. p. 661 nebude realizováno,
rada města souhlasí s přesunem tohoto parkovacího stání k nemovitosti č. p. 259,
výměna umístění parkovacího stání bude řešena změnou stavby před
dokončením za předpokladu, že město získá ke změně kladné stanovisko
stavebního úřadu.

16. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu a Odboru životního prostředí:
úsek oddělení stavebního úřadu:
- územní souhlas s umístěním stavby – přeložka komunik. vedení a zřízení přípojky, vč.
vybud. rozvaděče pro objekt hasičské zbrojnice (CETIN, KVZ Zlín)
- kolaudační souhlas s užíváním stavby Stavební úpravy a přístavba zázemí sport. areálu
SK Loštice (město Loštice)
Odbor životního prostředí:
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF – T. V., k. ú.
Žádlovice
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF – Z. A., k. ú.
Žádlovice
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF – T. Z., k. ú.
Loštice
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF – Z. T., k. ú.
Žádlovice
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF – M. P., k. ú.
Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/482: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu a Odboru životního prostředí.
17. RM Loštice projednala návrh Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi městem
Loštice se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou (pronajímatel) a firmou GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, zast. na základě plné moci firmou GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, za níž jsou zmocnění jednat: Ing. J. I., Vedoucí připojování a
rozvoje PZ – Morava sever 2, a Ing. J. B. , Technik připojování a rozvoje PZ – Morava sever
2 (nájemce), č. smlouvy 9419001844/4000225091, na pronájem STL plynovodu v délce 206
metrů a 23 kusů STL přípojek v délce 128 metrů v katastrálním území Žádlovice, obec
Loštice. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/483: RM schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi městem
Loštice se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou (pronajímatel) a firmou GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, zast. na základě plné moci firmou GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, za níž jsou zmocnění jednat: Ing. J. I.,
Vedoucí připojování a rozvoje PZ – Morava sever 2, a Ing. J. B., Technik připojování a
rozvoje PZ – Morava sever 2 (nájemce), č. smlouvy 9419001844/4000225091, na
pronájem STL plynovodu v délce 206 metrů a 23 kusů STL přípojek v délce 128 metrů
v katastrálním území Žádlovice, obec Loštice.
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18. RM projednala smlouvu o nájmu nebytových prostor- kabiny pro sportovce na pozemku
p. č. 1876 – podlahová plocha 256.94 m2 Sportovnímu klubu SK Loštice, z.s. za stanovenou
cenu nájmu 1.200,- Kč ročně + 21 % DPH včetně pozemku p. č. 1877 – ostatní plocha o
výměře 15.258,06 m2 vše v k. ú. Loštice, ve vlastnictví města Loštice. Po projednání schválila
RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/484: RM schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor - kabiny pro
sportovce na pozemku p. č. 1876 – podlahová plocha 256.94 m2 Sportovnímu klubu SK
Loštice 1923, z.s. za stanovenou cenu nájmu 1.200,00 Kč ročně + 21 % DPH včetně
pozemku p. č. 1877 – ostatní plocha o výměře 15.258,06 m2 vše v k. ú. Loštice, ve
vlastnictví města Loštice, viz příloha.
19. RM se seznámila s předloženou „Průvodní zprávou“ firmy EMONTAS, s.r.o. Zábřeh –
stavba: „Loštice – Pod Luštěm, TS, NNv, NNk“a z hlediska životního prostředí nemá
námitek proti navrhovanému postupu prací, popsaném v tomto dokumentu.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/485: RM bere na vědomí „Průvodní zprávu“ firmy EMONTAS, s.r.o.
Zábřeh – stavba: „Loštice – Pod Luštěm, TS, NNv, NNk“ a z hlediska životního
prostředí nemá námitek proti navrhovanému postupu prací, popsaném v tomto
dokumentu.
20. RM projednala žádost pana Z. A. ke stavbě rodinného domu na pozemku p. č. 203/44 o
prověření, zda je rodinný dům stavěn v souladu s regulativy stanovenými městem Loštice. Po
projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/486: RM bere na vědomí žádost Z. A. ke stavbě rodinného domu na
pozemku p. č. 203/44 o prověření, zda je rodinný dům stavěn v souladu s regulativy
stanovenými městem Loštice. RM k problematice uvádí následující stanovisko – po
předložení projektové dokumentace k RD na pozemku p. č. 203/44 si Rada města
vyžádala od stavebníka technickou zprávu k projektu, kde je uvedeno, že se jedná o RD
s 1. NP a obytným podkrovím, takto je ke stavbě RD vydáno i platné stavební povolení
Městským úřadem v Mohelnici, proto Rada města posoudila stavbu RD jako v souladu
s platnými regulativy města, celková výška domu není v závazných regulativech města
specifikována; posouzení, zda se jedná o RD jednopodlažní s obytným podkrovím, nebo
o RD dvoupodlažní, je v pravomoci stavebního úřadu.
21. RM se seznámila s nabídkou na odkoupení nástěnných kalendářů na rok 2020 s malbami
malíře Huga Šilberského. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/487: RM schvaluje zakoupení 50 ks nástěnných kalendářů na rok 2020
s malbami malíře Huga Šilberského v hodnotě 5.000,00 Kč.
22. RM projednala požadavek zhotovitele „Přístavby hasičské zbrojnice – Loštice“ firmy
RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov, IČ: 25391810 na změnu
stavbyvedoucího. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 17/488: RM schvaluje změnu stavbyvedoucího projektu „Přístavba hasičské
zbrojnice – Loštice“ z pana F. O. na pana M. H.
Dne 5. 8. 2019 zapsal: Jan Konečný

………………………………….
Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

…….………………………
Jan Konečný
místostarosta
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