Zápis a usnesení č. 49 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 01. 03. 2021
(volební období 2018–2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka
Zdráhalová, Mgr. Pavel Kuba
Starostka předložila radním následující program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání RM
2. Organizační záležitosti
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. 48
RM č. 48 nebyly uloženy úkoly ke splnění.
1. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2021, dle přílohy.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1320: RM doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu města Loštice na rok
2021 v předloženém znění, viz přílohy.
2. RM projednala změny ve „Vymezení funkcí u příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní
od 1. 3. 2021“. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1321: RM schvaluje „Vymezení funkcí u příkazce, správce rozpočtu a
hlavní účetní od 1. 3. 2021“, dle přílohy.
3. 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 31. 12. 2020.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1322: RM schvaluje 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
31. 12. 2020, dle přílohy. Součástí schválení účetní závěrky jsou také inventarizační
zprávy za rok 2020.
4. RM projednala žádost Základní školy Loštice, příspěvkové organizace, KOMENSKÉHO 17,
Loštice o schválení odpisového plánu pro rok 2021. Po projednání schválila RM poměrem
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1323.: RM schvaluje odpisový plán Základní školy Loštice, příspěvkové
organizace, Komenského 17, pro rok 2021, dle přílohy.
5. RM projednala žádost Základní umělecké školy A. Kašpara Loštice, příspěvkové
organizace, Trávník 596, Loštice o schválení odpisového plánu pro rok 2021. Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 49/1324: RM schvaluje odpisový plán Základní umělecké školy A. Kašpara
Loštice, příspěvkové organizace, Trávník 596, pro rok 2021, dle přílohy.
6. RM projednala žádost Základní umělecké školy A. Kašpara Loštice, příspěvková
organizace, Trávník 596, Loštice o schválení kladného hospodářského výsledku roku 2020 a
jeho rozdělení. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1325: RM schvaluje Základní umělecké škole A. Kašpara Loštice,
příspěvková organizace, Trávník 596, Loštice kladný hospodářský výsledek roku 2020
ve výši 49917,56 Kč a současně schvaluje jeho rozdělení takto: do rezervního fondu
40917,56 Kč a do fondu odměn 9000,- Kč, dle přílohy.
7. RM projednala žádost Základní školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace,
Komenského 17, 78983 Loštice o schválení výsledku hospodaření za rok 2020 a jeho
rozdělení. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1326: RM schvaluje kladný výsledek hospodaření Základní školy Loštice,
okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 8052,98 Kč a současně
schvaluje jeho rozdělení takto: do fondu odměn 3.000,00 Kč a do rezervního fondu
5052,98 Kč.
8. RM projednala žádost Mateřské školy Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace,
Trávník 595, 78983 Loštice o schválení výsledku hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1327: RM schvaluje kladný výsledek hospodaření Mateřské školy Loštice,
okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2020 ve výši 124,89 Kč a současně
schvaluje jeho převod do rezervního fondu, dle přílohy.
9. RM se seznámila s Inventarizační zprávou Města Loštice za rok 2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1328: RM schvaluje Inventarizační zprávu Města Loštice za rok 2020, dle
přílohy.
10. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 31. 12. 2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1329: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 31. 12. 2020, dle přílohy.
11. RM projednala odepsání starých zmařených investic z účtu 042.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1330: RM schvaluje odpis starých zmařených investic celkem ve výši
458758,- Kč zápisem 547/042, dle přílohy.
12. RM se seznámila se situací a možnostmi způsobu zajištění zázemí pro realizaci voleb
občanů vol. Okrsku č. 4 – Vlčice, Markrabka pro volby konané v r. 2021. Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1331: RM schvaluje po projednání s osadním výborem ve Vlčicích, který
s navrhovanou variantou řešení vyslovil souhlas o umístění sídla volebního okrsku č. 4
v kulturním domě v Lošticích, a to pro volby konané ve dnech 08. a 09. října 2021. Pro
konání všech následujících voleb pak bude vol. Okrsek č. 4 zrušen a bude postupováno
dle platných zákonných podmínek.
13. RM projednala ústní žádost manželů A. a P. H., nájemců bytu na Hradské ulici č. 748
v Lošticích, o souhlas s výměnou vany za sprchový kout. Důvodem žádosti je zhoršený
2

zdravotní stav p. H.. Žadatelé provedou výměnu na vlastní náklady a za dodržení podmínek
stanovených RM.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1332: RM schvaluje výměnu vany za sprchový kout v bytě, Hradská 748
nájemců, manželů A. a P. H. za těchto podmínek:
- vodoinstalace bude provedena odbornou firmou
- ostatní obyvatelé budou nájemníky upozorněni na probíhající stavební práce
- po dobu realizace zajistí nájemníci pravidelný úklid společných prostor po
stavební firmě
- omezit dobu realizace na krátký časový úsek z důvodu minimalizace zatížení
ostatních nájemců.
14. RM projednala návrh na zahájení vymáhání nezaplacených pohledávek z místního
poplatku za komunální odpad z roku 2019 a 2020 vyměřením místního poplatku hromadným
předpisným seznamem nejpozději do 2.3.2021 a jeho navýšení o jednonásobek jeho původní
výše, z důvodu nákladů spojených s dalším vymáháním místního poplatku za komunální
odpad. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1333: RM schvaluje vymáhání nezaplacených pohledávek z místního
poplatku za komunální odpad z roku 2019 a 2020 vyměřením místního poplatku
hromadným předpisným seznamem nejpozději do 2. 3. 2021 a jeho navýšení o
jednonásobek jeho původní výše, z důvodu nákladů spojených s dalším vymáháním
místního poplatku za komunální odpad.
15. RM projednala návrh na poskytnutí slevy pro podnikatele využívající služby za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů města Loštice. Při stanovení slevy RM vycházela ze skutečnosti, že i na konci roku
2020 byl provoz služeb omezen a z této skutečnosti vycházela při stanovení slevy pro
podnikající osoby v oblasti služeb v roce 2021. Po projednání schválila RM poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1334: RM schvaluje poskytnutí slevy pro rok 2021 pro podnikatele
využívající služby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů města Loštice za období od 1. 1. 2021 do
30. 6. 2021 ve výši šesti dvanáctin stanovené ceny poskytované služby za kalendářní rok,
a to podnikatelům, viz přiložený seznam, kterým byl provoz podnikání vyhlášením
nouzového stavu a vydanými opatřeními vlády znemožněn. V případě, že podnikatel do
30. 4. 2021 neobdrží usnesení RM o poskytnuté slevě a domnívá se, že spadá do
kategorie nároku na poskytnutí slevy, může o slevu požádat RM individuální žádostí,
která bude posouzena RM samostatně.
16. RM projednala žádost TJ Slavoj Loštice, z.s., Sokolská č.e. 76, 789 83 Loštice o povolení
ke kácení 1 ks lípy malolisté na pozemku p. č. 604/1 v k.ú.Loštice. Žádost posoudila a
schválila komise životního prostředí za účasti zástupkyně AOPK Olomouc, byl předložen
dendrologický posudek firmy Treeservis Zábřeh, který hodnotí stav stromu jako havarijní.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1335: RM schvaluje kácení l ks lípy malolisté na pozemku p.č. 604/1 v k.ú.
Loštice za podmínky provedení náhradní výsadby l ks lípy malolisté na stejném místě
aleje, které je lípa součástí.
17. RM projednala návrh na řešení opravy filtru k velkému bazénu na koupališti – první
varianta opravy je oprava stávajícího filtru viz předložené cenová nabídka pana M. H., Luční,
779 00 Olomouc ve výši 137.000,00 Kč bez DPH + nový křemičitý písek v hodnotě cca
20.000,00 Kč – druhá varianta opravy je výměna filtru - cenová nabídka od firmy GHC
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Invest, s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 ve výši 268.793,00 Kč bez DPH včetně
filtračního písku – nový filtr umístěn mimo strojovnu a pod nový filtr musí být vytvořen
betonový základ, který není součástí nabídky.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1336: RM schvaluje opravu filtru k velkému koupališti výměnou za nový
filtr. RM schvaluje cenovou nabídku od firmy GHC Invest, s.r.o., Korunovační 103/6,
170 00 Praha 7 ve výši 268.793,00 Kč bez DPH, viz příloha. RM pověřuje starostku
města Loštice uzavřít na opravu filtru smlouvu o dílo.
18. RM projednala ukončení zimní pohotovosti v období 2019/2020. Po projednání RM
schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení
Usnesení 49/1337: RM schvaluje ukončení zimní pohotovosti ke dni 01. 03. 2021.
19. RM projednala žádost p. J. V., bytem Vyšehorky, 789 85 Líšnice, o stanovisko města
Loštice jako vlastníka sousedního pozemku k akci „st. úpravy rod. domu č. pop. 60, Loštice,
Palackého 7, se vznikem dvou bytů v podkroví, k.ú. Loštice, p.č. 31“, viz přílohy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1338: RM schvaluje žádost p. J. V., bytem Vyšehorky, 789 85 Líšnice a
souhlasí s akcí „st. úpravy rod. domu č. pop. 60, Loštice, Palackého 7, se vznikem dvou
bytů v podkroví, k.ú. Loštice, p.č. 31“, dle předložených příloh za podmínky, že ke
dvěma bytům budou na pozemku vlastníka vybudovány dvě parkovací místa pro
uživatele bytových jednotek a investor do projektové dokumentace stavby parkovací
místa doplní.
20. RM Loštice projednala žádost Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ 27848116,
se sídlem Pavelkova 222/2, 779 00 Olomouc, o vyjádření k úplné uzavírce, ZUK sil. III/4442
a k vedení objízdné trasy přes ul. Sokolská, Loštice, dále žádost o vyjádření k částečné
uzavírce a ZUK sil. III/4442 ul. Moravičanská v Lošticích, která je plánována v rámci
stavební akce společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová
2769/6, 787 01 Loštice, s názvem „Stavební úprava kanalizace, výměna zhlaví šachet a
vodovodních armatur ul. Moravičanská, Loštice.“ Úplná uzavírka je plánována od 15.03.2021
- 30.04.2021, částečná uzavírka od 15.04.2021 – 30.06.2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení
Usnesení 49/1339: RM schvaluje žádost společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o., IČ 27848116, se sídlem Pavelkova 222/2, 779 00 Olomouc, a souhlasí s úplnou
uzavírkou, ZUK sil. III/4442 a s vedením objízdné trasy přes ul. Sokolská, Loštice, dále
s částečnou uzavírkou, ZUK sil. III/4442, ul. Moravičanská v Lošticích, které jsou
plánovány v rámci stavební akce společnosti Šumperská provozní vodohospodářská
společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Loštice, s názvem „Stavební úprava kanalizace,
výměna zhlaví šachet a vodovodních armatur ul. Moravičanská, Loštice.“, a to
termínem od 15.03.2021 - 30.04.2021 úplná uzavírka, od 15.04.2021 – 30.06.2021
částečná uzavírka za podmínky:
- obyvatelé žijící v místě úplné uzavírky komunikace a provozovny působící
v místě úplné uzavírky budou zhotovitelem nejméně 5 dní předem písemně
informováni doručením na adresu bydliště nebo sídla společnosti o úplné
uzavírce komunikace
- po celou dobu uzavírky bude zajištěn vjezd integrovaného záchranného systému
k nemovitostem v uzavřené oblasti
- bude zajištěna objízdná trasa pro veřejnou hromadnou dopravu nedojde
k narušení Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
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21. RM Loštice projednala žádost společnosti ZLKL, s.r.o, se sídlem Moravičanská 581/29,
789 83 Loštice, zast. společností Uschemer s.r.o., Wolkerova 36, 78701 Šumperk, o
stanovisko města Loštice jako vlastníka sousedního pozemku k projektové dokumentaci
ke stavební akci s názvem „Výrobně-skladovací hala CH1, ZLKL Loštice, p.č. 1008/1,
tlakové zásobníky kyslíku a dusíku.“ Zásobníky jsou plánovány na pozemcích ve vlastictví
ZLKL, s.r.o. parc. č. 931/1, 931/2, 932/1.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení
Usnesení 49/1340: RM schvaluje, jako vlastník sousedního pozemku p.č. 1009/1, k.ú.
Loštice, žádost společnosti ZLKL, s.r.o, se sídlem Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice,
zast. společností Uschemer s.r.o., Wolkerova 36, 78701 Šumperk, a souhlasí
s projektovou dokumentací ke stavební akci s názvem „Výrobně-skladovací hala CH1,
ZLKL Loštice, p.č. 1008/1, tlakové zásobníky kyslíku a dusíku.“ za těchto podmínek:
- projektem nesmí dojít ke zhoršení hlukové a emisní zátěže vůči přilehlé bytové
zástavbě
- projekt musí být v souladu s technickými a bezpečnostními normami nezbytnými
pro provoz zařízení tohoto typu v blízkosti přilehlé bytové zástavby
- projekt musí být v souladu s ideovou studií a prohlášením investora k řešení
prostoru průmyslového areálu.
22. RM Loštice projednala návrh na doplnění nových spisových znaků do spisové služby
platformy GINIS, v číselné řadě pro investiční akce v této podobě:
330.45
řešení kanalizace na nám. Míru
330.46
rekonstrukce komunikací a chodníku ul. Ke Koupališti
330.47
parkovací stání ul. Nábřežní
330.48
rekonstrukce střechy radnice
330.49
rekonstrukce ordinace praktického lékaře
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení
Usnesení 49/1341: RM schvaluje doplnění nových spisových znaků do spisové služby
platformy GINIS, v číselné řadě pro investiční akce v této podobě:
330.45
řešení kanalizace na nám. Míru
330.46
rekonstrukce komunikací a chodníku ul. Ke Koupališti
330.47
parkovací stání ul. Nábřežní
330.48
rekonstrukce střechy radnice
330.49
rekonstrukce ordinace praktického lékaře
a souhlasí s objednávkou služby s dodavatelem ASI informační technologie s.r.o., IČ
25864394, se sídlem 1. Máje 747/3, Mohelnice.
23. RM projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8017179/SOVB/1 ke
stavbě zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN- zemní kabel NN + pilíř SS100 s
oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 Děčín, kterou zastupuje ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11
Olomouc, k pozemkům p.č. 113/1 k.ú Loštice, obec Loštice zapsaných na LV č. 10001 ve
výlučném vlastnictví města u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště
Šumperk, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč, ke které bude připočtena DPH
v zákonné výši.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1342: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128017179/SOVB/1 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – podzemní vedení NN – zemní
kabel NN + pilíř SS100 s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, kt. zastupuje ENCO group, s.r.o.,
Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, k pozemku p.č. 113/1, k.ú Loštice, obec Loštice,
zapsaných na LV č. 10001, ve výlučném vlastnictví města u Katastrálního úřadu pro
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Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, za jednorázovou náhradu ve výši
1.000, - Kč, ke které bude připočtena DPH v zákonné výši. RM pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
24. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu:
Úsek silničního hospodářství:
- Oznámení veřejnou vyhláškou – OOP, stanovení PÚP, pro SSOK, na silnicích II. a III.
třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice,
- Oznámení veřejnou vyhláškou – OOP, stanovení PÚP, pro Kavoplyn, na silnicích II. a
III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice,
Oddělení stavebního úřadu:
- Společný souhlas se stavbou – stavební úpravy, přístavby a nástavba rodinného domu
č.pop. 569, Loštice, U Rybníků 3.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1343: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu.
25. RM projednala výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Loštice“. Nabídky podali 4 uchazeči o
veřejnou zakázku, nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny veřejné zakázky
bez DPH, podmínkou veřejné zakázky bylo, aby kompostéry byly vyrobeny z recyklovaného
materiálu a aby tento materiál byl i znovu recyklovatelný. Komise pro otevírání obálek a
hodnocení nabídek doporučuje zadavateli, aby jako nejvhodnější nabídku určil nabídku
uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942, která
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2.242.000,00 Kč bez DPH.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1344: RM schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Loštice“,
RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova
2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 ve výši 2.242.000,00 Kč bez DPH, viz příloha.
26. RM projednala cenovou nabídku společnosti MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63,
141 00 Praha 4 – Michle na vypracování projektu veřejného osvětlení včetně výpočtu jako
doplnění k akci „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 403 – Veřejné osvětlení silnice
III/4442, SO 404 – Veřejné osvětlení části ul. Trávník ve výši 8.000,00 Kč bez DPH
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1345: RM schvaluje cenovou nabídku MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63,
141 00 Praha 4 – Michle na vypracování projektu veřejného osvětlení, včetně výpočtu
jako doplnění k akci „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice, SO 403 – Veřejné osvětlení
silnice III/4442, SO 404 – Veřejné osvětlení části ul. Trávník ve výši 8.000,00 Kč bez
DPH, viz příloha.
27. RM projednala Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za rok 2020, dle přílohy. Po projednání schválila RM
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 49/1346: RM schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020, dle přílohy.
28. RM byla seznámena se Zprávou o vyřizování stížností a petic podle Pravidel pro
vyřizování petic a stížností na MěÚ Loštice za rok 2020 (dle VP č. 3/2011). Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 49/1347: RM bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic podle
Pravidel pro vyřizování petic a stížností na MěÚ Loštice za rok 2020.
29. RM projednala žádost MDDr. Z. A., 789 85 Mohelnice, vlastníka pozemku p.č. 203/37
v k.ú. Žádlovice (lokalita Na Pešti), týkajíci se změny výšky oplocení předzahrády domu na
pozemku 203/37 z výšky 120 cm, dané Závaznými regulativy pro stavbu RD na pozemcích,
Na Pešti“. Žadatel požaduje úpravu tohoto parametru na 150 cm z důvodu možnosti použití
typizovaného kovového plotu, SAFÍR“.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:1toto usnesení:
Usnesení 49/1348: RM schvaluje žádost MDDr. Z. A., 789 85 Mohelnice a souhlasí se
změnou maximální výšky oplocení předzahrádky u RD na pozemku p.č. 203/37 v k.ú.
Žádlovice na 150 cm nad niveletou přilehlé místní komunikace.
30. RM projednala předložený návrh na opravu stroje Belos TransPro 54, který byl poškozen
požárem včetně vyhodnocení variant řešení současného stavu viz příloha
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:1toto usnesení:
Usnesení 49/1349: RM schvaluje opravu stroje Belos TransPro 54 a jeho znovuzařazení
do komunální techniky města Loštice
Dne 01. 03. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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