Zápis a usnesení č. 35 ze zasedání Rady města Loštice
konaného 22. 06. 2020
(volební období 2018 – 2022)

Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Pavel Kuba, Rostislav
Faltýnek, Mgr. Blanka Zdráhalová,
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Různé
RM tento program poměrem hlasů 5:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO:PROTI:ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 34
Usnesení 34/951: RM schvaluje na základě předložené žádosti Osadního výboru Vlčice
pořízení a umístění 2 ks hracích prvků (1 ks houpačka, 1 ks prolézačka) na hřiště ve
Vlčicích. RM ukládá starostce prověřit možné varianty řešení hracích prvků s návazností
na jejich užitnou hodnotu a pořizovací cenu.
-trvá
Usnesení 34/955: RM schvaluje nabídku spolku STURM Mohelnice na vytvoření ptačí
stezky ve městě Loštice. RM souhlasí s realizací projektu na pozemcích města. RM
doporučuje zapojení veřejnosti formou adopce budek, podporou projektu příspěvkem ze
vstupného na kulturní akce apod., a teprve poté vyhodnotí dofinancování projektu městem
Loštice, viz příloha. RM ukládá starostce města jednat se spolkem STURM o trase ptačí
stezky a o dopracování některých detailů projektu.
-trvá
1. RM projednala Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/977: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020, dle přílohy.
2. RM projednala žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Barákova
23, Prostějov o finanční dar na činnost.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/978: RM neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, Barákova 23, Prostějov, z důvodu předpokládaného
výpadku příjmů v důsledku nákazy COVID-19 – nejedná se o organizaci působící
v našem regionu, ani zajišťující služby pro občany města.
3. RM projednala pracovněprávní záležitosti – poskytnutí peněžního daru ze sociálního fondu
města při příležitosti životního jubilea 60 let (1 pracovník, červen 2020). Po projednání RM
schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/979: RM schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 4 000,00 Kč/1
pracovník z prostředků sociálního fondu u příležitosti životního jubilea 60 let, v měsíci
červen 2020, dle zásad pro poskytnutí odměn a darů ze SF, dle VP č. 2/2009.
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4. RM projednala pracovněprávní záležitosti – poskytnutí finanční odměny ve výši 2 000,-Kč
ze SF – k pracovnímu výročí (25 let v pracovním poměru u organizace Město Loštice, na
základě žádosti zaměstnance). Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 35/980: RM schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000,-Kč/1 pracovník
z prostředků sociálního fondu u příležitosti pracovního výročí (25 odpracovaných let
u organizace Město Loštice), dle zásad pro poskytnutí odměn a darů ze SF, dle VP
č. 2/2009.
5. RM projednala žádost Loštické Veselky z.s. o změnu účelu poskytnuté neinvestiční dotace
z rozpočtu města Loštice ve výši 20 000,- Kč, původně dotace poskytnuta na účel realizace
25. Festivalu dechovek a 15. autorského koncertu Loštické Veselky. Žádáme o povolení
změny využití poskytnuté neinvestiční dotace na pokrytí nákladů s natáčením CD Loštické
Veselky, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/981: RM souhlasí se změnou účelu poskytnuté neinvestiční dotace pro
Loštickou Veselku, z.s., poskytnutá neinvestiční dotace z rozpočtu Města Loštice bude
využita na pokrytí nákladů s natáčením CD Loštické Veselky. RM pověřuje starostku
podpisem dodatku č. 1 k původní smlouvě.
6. RM projednala předložené materiály: aktuální Stanovy akciové společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO:
47674954 (dále také jen „společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“),
a znalecký posudek vypracovaný Ing. R. D. (779 00 Olomouc), číslo znaleckého posudku
212-004/2020 „obvyklé (tržní) a zjištěné (administrativní) ceny infrastrukturního majetku –
liniových inženýrských vodohospodářských staveb“ ze dne 10. března 2020 (dále jen
„Znalecký posudek-Loštice“); Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení č. 35/982: RM bere na vědomí předložené materiály: aktuální Stanovy akciové
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk, IČO: 47674954 (dále také jen „společnost Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.“), a znalecký posudek vypracovaný Ing. R. D. (adresa: 779 00 Olomouc),
číslo znaleckého posudku 212-004/2020 „obvyklé (tržní) a zjištěné (administrativní) ceny
infrastrukturního majetku – liniových inženýrských vodohospodářských staveb“ ze dne
10. března 2020 (dále jen „Znalecký posudek-Loštice“);
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/983: RM schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města Loštice ke schválení:
a)
nepeněžní vklad města Loštice do základního kapitálu společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jehož předmětem je
infrastrukturní majetek – liniové inženýrské vodohospodářské stavby – tak,
jak je tento detailně popsán ve výše uvedeném Znaleckém posudku-Loštice,
s tím, že částka, kterou se výše uvedený nepeněžitý vklad oceňuje, činí celkem
20.484.000,- Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun
českých),
b) jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., s tím, že v souvislosti s tímto výše uvedeným nepeněžitým
vkladem bude upsáno 20.484 (slovy: dvacet tisíc čtyři sta osmdesát čtyři)
kusy kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá za úhrnný
emisní kurs ve výši 20.484.000,- Kč (slovy: dvacet milionů čtyři sta osmdesát
čtyři tisíce korun českých);
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 35/984: RM schvaluje pověření a doporučuje zastupitelstvu města Loštice
schválit pověření: Bc. Šárky Havelkové Seifertové, 789 83 Loštice, starostky města, k
veškerým právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k uzavření
smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k podpisu
protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého vkladu a dále
k převzetí nově vydaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 1.000 Kč každá společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v počtu
20.484 (slovy: dvacet tisíc čtyři sta osmdesát čtyři) kusy a/nebo hromadné listiny, která
nahrazuje více akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. téhož druhu o
stejné jmenovité hodnotě, a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto
akcií a/nebo takové hromadné listiny;
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/985: RM schvaluje zveřejnění záměru nepeněžitého vkladu dle Znaleckého
posudku číslo 212-004/2020 ze dne 10. března 2020 do společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s., 787 01 Šumperk, IČO: 47674954 (dále také jen „společnost
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“), ve výši 20.484.000,- Kč (slovy: dvacet
milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) za účelem navýšení základního
kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na úřední desce města.
7. RM projednala návrh Dohody o spolupráci v oblasti monitoringu kvality ovzduší s Českým
hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 12 –
Komořany, IČO: 00020699 viz příloha, jejímž předmětem je spolupráce při podávání zpráv
o kvalitě vnějšího ovzduší a informování veřejnosti dle Prováděcího rozhodnutí Komise
2011/850/EU ze dne 12. prosince 2011 v platném znění, který se stanovují pravidla pro
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou
výměnu informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší (dále jen „Prováděcí
rozhodnutí 2011/850/EU). Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/986: RM schvaluje Dohodu o spolupráci v oblasti monitoringu kvality
ovzduší s Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 2050/17, 143 06
Praha 12 – Komořany, IČO: 00020699, viz příloha.
8. RM projednala Smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace Olomouckým
krajem na poskytnutí dotace městu Loštice ve výši 74.600 Kč za účelem podpory obcí
Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky
a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/987: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace
Olomouckým krajem na poskytnutí dotace městu Loštice ve výši 74.600 Kč za účelem
podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách
požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí, viz
příloha.
9. RM projednala usnesení č.j. 151 EX 583/19 – 125, kterým se podle ustanovení § 336b
o.s.ř. a § 336o o.s.ř. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA na
majetek povinné Bc. A. K., bydliště: 787 01 Šumperk, viz příloha – dražba nemovitostí
bývalého závody SAN-JV s.r.o. Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/988: RM bere na vědomí konání elektronické dražby na majetek povinné
Bc. A. K., bydliště 787 01 Šumperk.
10. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem LESY České republiky, s. p. se
sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451 a vypůjčitelem město
Loštice se sídlem: náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945 k pozemkům ve
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vlastnictví České republiky, a to parc. č. 261/1 v k. ú. Žádlovice, parc. č. 299/1 v k. ú.
Žádlovice, parc. č. 303 v k. ú. Žádlovice, parc. č. 281 v k. ú. Žádlovice, na kterých bude
v rámci projektu vypůjčitele „Naučná stezka Vandr s Bystrouškou a Tvarůžkem“ umístěny
3 informační panely (dále jen „infopanely“) a naučné prvky herní a fitness prvky,
odpočinková stanoviště a koše (dále jen „mobiliář“), na ploše 200 m2, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/989: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem LESY České
republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČO: 42196451
a vypůjčitelem město Loštice se sídlem: náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ: 00302945
k pozemkům ve vlastnictví České republiky, a to parc. č. 261/1 v k. ú. Žádlovice,
parc. č. 299/1 v k. ú. Žádlovice, parc. č. 303 v k. ú. Žádlovice, parc. č. 281 v k. ú.
Žádlovice, na kterých bude v rámci projektu vypůjčitele „Naučná stezka Vandr
s Bystrouškou a Tvarůžkem“ umístěny 3 informační panely (dále jen „infopanely“)
a naučné prvky herní a fitness prvky, odpočinková stanoviště a koše (dále jen
„mobiliář“), na ploše 200 m2, viz příloha.
11. RM projednala zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 24. 5. 2020, viz
příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/990: RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne
24. 5. 2020. RM bere na vědomí posouzení stavu lípy Na Pešti Agenturou ochrany
přírody a krajiny. RM schvaluje provedení řezu koruny dle doporučení Agentury
ochrany přírody a krajiny, viz příloha.
12. RM projednala stížnost občanů v ulici U Vody proti vodorovnému dopravnímu značení
cyklokoridor, viz příloha. Stížnost byla na městský úřad předložena těsně před provedením
vodorovného dopravního značení, proto se všemi členy Rady města Loštice konzultováno
stanovisko jednotlivých členů Rady města Loštice v této věci, značka vyznačuje prostor
a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci
nachází zvýšený provoz cyklistů a běžně se používá pro zklidnění dopravy ve městech.
RM projednala zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 24. 5. 2020, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/991: RM schvaluje provedení vodorovného dopravního značení
cyklokoridor v ulici U Vody, které není v rozporu se stížností obyvatel ulice U Vody,
vodorovné dopravní značení bude přispívat ke zklidnění dopravy v této lokalitě, značka
řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený
provoz cyklistů a že je třeba maximální opatrnosti při průjezdu touto lokalitou.
13. RM projednala studii přípojek na splaškovou kanalizaci objektů na nám. Míru a ulici
Olomoucká v Lošticích zpracovanou Ing. J. I., Nový Malín, studie analyzuje 6 variant
možného připojení objektů na splaškovou kanalizaci na nám. Míru a ulici Olomoucká
v Lošticích, ze studie vyplývá, že nemovitosti mají možnost napojení na hlavní kanalizační
řad bez nutnosti vybudovat nový hlavní kanalizační řad, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/992: RM schvaluje variantu 6), která řeší odkanalizování celého v současné
době neodkanalizovaného území za podmínky:
- všichni vlastníci nemovitostí, které nejsou doposud napojeny na stávající
kanalizační řád splaškové kanalizace, podepíší před zahájením projektových
prací dohodu, ve které se písemně zavážou, že se nejpozději do 1 roku od
kolaudace do hlavního kanalizačního řadu vybudované splaškové kanalizace
napojí, součástí dohody bude sankce za nedodržení podmínek dohody ve výši
100.000,00 Kč
- před zahájením projekčních prací všichni vlastníci pozemků, na kterých je hlavní
kanalizační řad umístěn, vysloví závazný písemný souhlas s budoucí realizací
stavby na svém pozemku
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-

věcné břemeno pro stavbu a budoucí provoz hlavního kanalizačního řadu bude
na pozemku vlastníka zřízeno pro investora hlavního kanalizačního řadu
bezúplatně
RM bere na vědomí, že pokud se vlastníci nemovitostí na společném řešení nedohodnou,
nepodaří se naplnit stanovené podmínky RM, mají všichni vlastníci neodkanalizovaných
nemovitostí možnost se na stávající splaškovou kanalizaci ve městě napojit
samostatnými přípojkami, bez nutnosti vybudování nového kanalizačního řadu.
RM ukládá starostce města Loštice poskytnout zástupci vlastníků neodkanalizovaných
nemovitostí, panu Bc. M. N., studii odkanalizování území – část nám. Míru 66/1 a část
ulice Olomoucká k prostudování. RM ukládá starostce města jednat se zástupcem
vlastníků neodkanalizovaných nemovitostí, Bc. M. N., ve věci budoucího řešení.
14. RM se zabývala oznámením Turistického klubu KOMPAS Olomouc o konání letního
dětského tábora na Markrabce v pěti turnusech v termínu od 4. 7. do 22. 8. 2020. Konání
tábora bylo oznámeno veliteli JSDH Loštice.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 35/993: RM bere na vědomí oznámení Turistického klubu KOMPAS Olomouc
o konání letního dětského tábora na Markrabce v termínu od 4. 7. do 22. 8. 2020.
15. RM se seznámila s výsledkem záměru prodeje nepotřebného majetku města Loštice –
o nabízený majetek nikdo neprojevil ve stanovené lhůtě zájem.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 35/994: RM bere na vědomí výsledek záměru prodeje nepotřebného majetku
města Loštice. RM schvaluje elektronicky zveřejnit nabídkový inzerát prostřednictvím
všech sítí za stanovenou nabídkovou cenu s termínem do 30. 9. 2020. RM schvaluje
prodej v pořadí prvnímu zájemci o koupi nabízeného majetku (majetek k prodeji
nabízen samostatně).
16. RM projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2019 s dodavatelem
díla společností RÝMSTAV CZ spol. s r.o, Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov viz příloha,
předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 118.347,26 Kč bez DPH a méně práce ve výši
35.116,71 Kč bez DPH, změny se týkají silnoproudé elektriky, sjezdu z komunikace a změny
otopných těles, změna bude před podpisem dodatku č. 3 projednána s poskytovatelem dotace
GŘ HZS ČR. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 30/995: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2019
s dodavatelem díla společností RÝMSTAV CZ spol. s r.o, Nerudova 1290/20, 795 01
Rýmařov, viz příloha, kterým se kterým se zvyšuje cena díla o částku 83.230,55 Kč bez
DPH, celková cena díla po změně 3.598.331,82 Kč bez DPH.
17. RM projednala návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Městem Loštice a
firmou Envipartner s.r.o., Brno na zpracování projektové dokumentace: „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Loštice“. Předmětem dodatku je
změna názvu projektu, uvedeného v čl. I odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní: „Předcházení
vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Loštice“.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/996: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi
Městem Loštice a firmou Envipartner s.r.o., Brno na zpracování projektové
dokumentace: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve
městě Loštice“. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku.
18. RM projednala žádost města Loštice o povolení ke kácení 1 ks ořešáku královského a
ponechání torza l ořešáku královského, oba na pozemku p.č. 593 v k.ú. Loštice. Při realizaci
akce: „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Lošticích“ byly oba stromy
ošetřeny bezpečnostním řezem. Oznámení o kácení je nutno uvést v monitorovací zprávě.
5

Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/997: RM schvaluje kácení 1 ks ořešáku královského a ponechání torza
1 ořešáku královského, rostoucích na pozemku p.č. 593 v k.ú. Loštice. Kácení bude
uvedeno v monitorovací zprávě projektu „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně v Lošticích“.
19. RM projednala žádost Města Loštice o povolení ke kácení 2 ks jabloní domácích na
pozemku p.č. 2037/1 v k.ú. Loštice. Oba stromy jsou zcela suché. (Pozemek užívá na základě
nájemní smlouvy paní K. K.) Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/998: RM schvaluje kácení 2 ks jabloní domácích na pozemku p.č. 2037/1
v k.ú. Loštice.
20. RM projednala žádost Města Loštice o povolení ke kácení 1 ks smrku pichlavého a 1 ks
třešně křovité na pozemku p.č. 440 v k.ú. Loštice. Oba stromy jsou suché.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/999:: RM schvaluje kácení l ks smrku pichlavého a 1 ks třešně křovité na
pozemku p.č. 440 v k.ú. Loštice.
21. RM projednala žádost p. S. V., 789 83 Loštice o povolení vyhrazení parkovacích míst dne
27. 6. 2020 na náměstí Míru před restaurací U Rytíře – podél parčíku po levé straně, na dobu
od 11.00 do 13.00 hod. za účelem parkování cca 30 motocyklů, viz příloha. Po projednání
RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1000: RM povoluje vyhrazení parkovacích míst dne 27. 6. 2020 na náměstí
Míru před restaurací U Rytíře – podél parčíku po levé straně, na dobu od 11.00 do 13.00
hod. za účelem parkování cca 30 motocyklů, za těchto podmínek:
- žadatel za vyhrazení parkovacího místa zaplatí poplatek 500,- Kč
- žadatel p. S. V. zabezpečí ohraničení parkovacího místa reflexní páskou a
dopravními značkami
- po ukončení akce žadatel uvede plochu do původního stavu.
22. RM projednala žádost F. S., 789 83 Loštice, o pronájem části pozemku p. č. 781/1, ostatní
plocha – ostatní komunikace, k. ú. Loštice, o výměře cca 25 m2, před domem č.p. 153, ul.
U Vody č.or. 7, jako parkovací plochu pro osobní automobil.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1001: RM neschvaluje zveřejnění informace o záměru města pronajmout
části pozemku p. č. 781/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Loštice, o výměře
cca 25 m2, před domem č. p. 153, ul. U Vody č.or. 7 – jedná se o plochy veřejné zeleně,
které nejsou určeny k parkování vozidel, vlastník nemovitosti je povinen řešit parkování
vozidla na vlastním pozemku.
23. RM projednala žádost EMPORIO BEAUTY s.r.o., 789 83 Loštice, zastoupené E. K., o
odkup pozemků p. č. 1300/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 2256 m2, p. č.
1301, orná půda, o výměře 3142 m2 a p. č. 1302, orná půda, o výměře 2095 m2, všechny
v k. ú. Loštice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1002: RM neschvaluje zveřejnění informace o záměru města odprodat
pozemky p. č. 1300/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 2256 m2, p. č. 1301,
orná půda, o výměře 3142 m2 a p. č. 1302, orná půda, o výměře 2095 m2, všechny v k. ú.
Loštice z důvodu, že se pozemky nachází v aktivní zóně záplavového území řeky
Třebůvky, jedná se o strategicky významné pozemky města.
24. RM projednala sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o, Lipenská 753/120, 779 00
Olomouc-Hodolany k žádosti o opravu komunikace III/4442 Loštice – Moravičany, kdy na
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základě provedené kontroly bude provedena celoplošná úprava (vč. sanace spodní vrstvy)
úseku v délce cca 50 metrů ve směru od nám. Míru, s termínem provedení do 31. 8. 2020.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1003: RM bere na vědomí sdělení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o,
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc-Hodolany o opravě komunikace III/4442 Loštice –
Moravičany, kdy na základě provedené kontroly bude provedena celoplošná úprava (vč.
sanace spodní vrstvy) úseku v délce cca 50 metrů ve směru od nám. Míru, s termínem
provedení do 31. 8. 2020.
25. RM projednala materiál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PO BOX 9, 110 15 Praha 1, projektovou dokumentaci akce „Oprava mostů D35-117..1,2“,
která řeší stavební opravy mostů dálnice D35 přes řeku Třebůvku.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1004: RM bere na vědomí materiál Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1, projektovou dokumentaci akce „Oprava
mostů D35-117..1,2“, která řeší stavební opravy mostů dálnice D35 přes řeku Třebůvku.
26. RM projednala žádost V. K., 783 91 Uničov o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
rodinného domu na pozemku p.č. 203/41 v k.ú. Žádlovice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1005: RM schvaluje žádost V. K., 783 91 Uničov a souhlasí s projektovou
dokumentací stavby rodinného domu na pozemku p.č. 203/41 v k.ú. Žádlovice.
27. RM projednala žádost Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště
Šumperk, Americká 479/2, 787 91 Šumperk o vyjádření k návrhu změny druhu pozemku
u pozemku p. č. 1601 v k. ú. Loštice z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku
„zahrada“ (protokol č. 338), k návrhu změny druhu pozemku u pozemku p. č. 1975/7 v k. ú.
Loštice z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob
využití „ostatní komunikace“ (protokol č. 287), k návrhu změny druhu pozemku u pozemku
p. č. 1975/6 v k. ú. Loštice z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku „ostatní
plocha“ a způsob využití „ostatní komunikace“ (protokol č. 288) a k návrhu změny druhu
pozemku u pozemku p. č. 1975/2 v k. ú. Loštice z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na
druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití „ostatní komunikace“ (protokol č. 289).
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1006: RM schvaluje žádost Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrálního pracoviště Šumperk, Americká 479/2, 787 91 Šumperk a souhlasí
s návrhem změny druhu pozemku u pozemku p. č. 1601 v k. ú. Loštice z druhu pozemku
„trvalý travní porost“ na druh pozemku „zahrada“ (protokol č. 338), s návrhem změny
druhu pozemku u pozemku p. č. 1975/7 v k. ú. Loštice z druhu pozemku „trvalý travní
porost“ na druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití „ostatní komunikace“
(protokol č. 287), s návrhem druhu pozemku u pozemku p. č. 1975/6 v k. ú. Loštice
z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob
využití „ostatní komunikace“ (protokol č. 288) a s návrhem změny druhu pozemku
u pozemku p. č. 1975/2 v k. ú. Loštice z druhu pozemku „trvalý travní porost“ na druh
pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití „ostatní komunikace“ (protokol č. 289).
28. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu a Odboru životního prostředí:
úsek oddělení stavebního úřadu:
- územní rozhodnutí o umístění stavby – elektrické vedení NNk – propoj mezi TS
SU_1012 a ul. Pod Střelnicí, p.č. 1827/5 k.ú. Loštice (ČEZDi, Emontas)
- souhlas s odstraněním stavby – průmyslový objekt na p.č. 1999 k.ú. Loštice
(Kamenolomy ČR, L.)
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sdělení o provedení kontrolní prohlídky a výzva k nápravě – oplocení pozemků p.č.
360/1 a 361/1 k.ú. Žádlovice (U.)
- společný souhlas – samostatně stojící RD 1 bj, vč. terasy, zpevn. ploch, vsaku a
oplocení, pč 203/42, k.ú. Žádlovice (H., M.)
- ověření zjednodušené dokumentace stavby – rekreační chata č.ev. 24, Loštice, na
pozemku p.č. 1969/2, 1969/3, 1986 k.ú. Loštice (J. H.)
- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru -stavební úpravy prodejny, p.č.
58 k.ú. Loštice + PD (R. Č.)
Odbor životního prostředí:
- rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy zen ZPF – p.č. 203/40, k.ú.
Žádlovice – Urbanovi
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1007: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu a Odboru životního
prostředí.
29. RM projednala žádost pana M. P., 789 83 Loštice na vybudování sjezdu z finančních
prostředků města a dále o žádost o zprostředkování realizace stavby výše uvedeného sjezdu
v souladu s rozhodnutím o povolení připojení č. j.: MULO – 643/2020 zhotovitelem stavby
firmou KARETA s.r.o.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1008: RM neschvaluje žádost pana M. P., 789 83 Loštice na vybudování
sjezdu k nemovitosti č. p. 210 z finančních prostředků města, viz příloha, z důvodu, že se
v případě sjezdu k nemovitosti č.p. 210 nejedná o investici vyvolanou městem, jedná se o
nový sjezd, který stavebník potřebuje k napojení nemovitosti, nikoli o stávající sjezd,
jehož oprava byla vyvolána investicí města. RM bere na vědomí žádost o
zprostředkování realizace stavby výše uvedeného sjezdu v souladu s rozhodnutím o
povolení připojení č. j.: MULO – 643/2020 zhotovitelem stavby firmou KARETA s.r.o.
RM ukládá Mgr. J. Z. vstoupit v jednání se zhotovitelem stavby firmou KARETA s.r.o.
ve věci zprostředkování vybudování sjezdu pro nemovitost č. p. 210 na náklady
vlastníka nemovitosti č. p. 210.
30. RM projednala situační výkres parkovacího místa u nemovitosti č. p. 259 vypracovaný
Ing. Tomášem Tužínem, projektantem stavby lokalita Pod Luštěm, navrhované řešení
odsouhlaseno vlastníkem nemovitosti č. p. 259, jedná se o jedno parkovací místo a rozšířený
vchod do nemovitosti č.p. 259, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
RM revokuje usnesení 20/536:
Usnesení 35/1009: RM schvaluje vybudování jednoho parkovacího místa u nemovitosti
č. p. 259 v souladu s návrhem vypracovaným Ing. Tomášem Tužínem, autorským
dozorem stavby, lokalita Pod Luštěm, parkovací místo bude vlastnictvím města a bude
se jednat o parkovací místo veřejné. RM souhlasí s navrhovaným řešením za podmínky,
že navrhované řešení bude splňovat normu ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel, město získá souhlas speciálního stavebního úřadu k navrhované
změně při vlastní realizací stavby, kdy bude navrhované řešení prováděno jako změna
stavby před dokončením, bude-li navrhované opatření vyžadovat zásah do vlastnictví
žadatelů, náklady s tím spojené ponesou žadatelé o umístění parkovacího místa, náklady
na úpravu vchodu do nemovitosti nad rámec projektu pro stavební povolení ponesou
žadatelé o změnu úpravy vchodu do nemovitosti – nejedná se o změnu vyvolanou
investicí města, ani o veřejný zájem města.
31. RM projednala stížnost paní E. K. na opakované překračování rychlosti na ulici Hradská a
žádost o provedení měření limitů hluku z dopravy na ulici Hradská Krajskou hygienickou
stanicí a žádost o sjednání nápravy ve výše uvedené věci.
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Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 35/1010: RM bere na vědomí stížnost paní E. K. na opakované překračování
rychlosti na ulici Hradská. RM ukládá Mgr. J. Z. vyzvat Policii ČR, dopravní
inspektorát Šumperk o zintenzivnění kontrolních měření překračování rychlosti na ulici
Hradská. RM ukládá Mgr. J. Z. požádat Krajskou hygienickou stanici Olomouc o
provedení bezplatného měření limitů hluku z dopravy na ulici Hradská, výsledek měření
bude RM předložen k dalšímu projednání.
Dne 22. 06. 2020 zapsal: Jan Konečný

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

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