Zápis a usnesení č. 46 ze zasedání Rady města Loštice
konaného 11. 1. 2021
(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 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. 45
Usnesení 45/1250: RM bere na vědomí vyhlášení VÝZEV 12/2020 a 13/2020 Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč PROGRAM č. 162 52 REGIONÁLNÍ
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024 Národní sportovní agenturou na realizaci
sportovišť viz příloha, RM ukládá starostce města pozvat na příští jednání Rady města
Loštice předsedu TJ Slavoj Ing. L. K. a ředitele ZŠ pana Mgr. L. F. ve věci přípravy
projektu sportoviště do vyhlášené výzvy.
-splněno
1. RM se seznámila s informacemi Krajského úřadu Olomouckého kraje o úpravě rozpočtu
přímých neinvestičních výdajů k 9. 12. 2020 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje
zřizovaná obcemi. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1253: RM bere na vědomí informace Krajského úřadu Olomouckého kraje
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 9. 12. 2020 pro školy a školská
zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
2. RM projednala návrh smlouvy mezi městem Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast.
Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatel) a S. V., 789 83 Loštice
(nájemce) o nájmu pozemků p. č. 1714/1, zahrada, o výměře 1392 m2, p. č. 1712/1, ostatní
plocha – neplodná půda, o výměře 205 m2 a 1713, trvalý travní porost, o výměře 97 m2,
všechny v k. ú. Loštice, za účelem využití jako zahrada, na dobu určitou 10 let, za roční
nájemné ve výši 850,- Kč. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1254.: RM schvaluje smlouvu mezi městem Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83
Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatel) a S. V., 789
83 Loštice (nájemce) o nájmu pozemků p. č. 1714/1, zahrada, o výměře 1392 m2, p. č.
1712/1, ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 205 m2 a 1713, trvalý travní porost, o
výměře 97 m2, všechny v k. ú. Loštice, za účelem využití jako zahrada, na dobu určitou
10 let, za roční nájemné ve výši 850,- Kč. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. RM projednala žádost ALZA.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 – Holešovice
o nájem pozemku na umístění výdejního AlzaBoxu (schránky k odběru zboží objednaného na
Alza.cz) ve městě Loštice. RM navrhuje k pronajmutí část pozemku p. č. 79/1 nebo část
pozemku p. č. 114/1, dle situačního zákresu za podmínky, že nájemce uhradí náklady spojené
s vybudováním místa pro umístění AlzaBoxu, včetně nákladů na připojení na el. energii.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:

Usnesení 46/1255: RM souhlasí s umístěním výdejního AlzaBoxu (schránky k odběru
zboží objednaného na Alza.cz) ve městě Loštice. RM navrhuje k pronajmutí část
pozemku p. č. 79/1 nebo část pozemku p. č. 114/1 dle situačního zákresu za podmínky, že
nájemce uhradí náklady spojené s vybudováním místa pro umístění AlzaBoxu, včetně
nákladů na připojení na el. energii. RM ukládá starostce města jednat se společností
ALZA o podmínkách umístění výdejního AlzaBoxu (schránky k odběru zboží
objednaného na Alza.cz).
4. RM projednala žádost p. M. M., 789 83 Loštice o odkoupení části cca 53 m2 pozemku p. č.
1899/41, ostatní plocha – ostatní komunikace, k. ú. Loštice, za účelem zvelebení a výsadby
zeleně a užívání k setkáním spoluobčanů. (Pozn. požadovaná část je mimo vozovku na trávě.
Pozemek je zatížen několika druhy VB.) Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
Usnesení 46/1256: RM neschvaluje zveřejnění záměru odprodat nemovitý majetek
města – část pozemku p. č. 1899/41, o výměře cca 53 m2, druh pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace, k. ú. Loštice z důvodu strategického umístění, které v rámci
územního plánu navazuje na další etapu bydlení v lokalitě Ve Stráni. RM souhlasí, aby
byl pozemek využíván obyvateli lokality k setkávání a k výsadbě zeleně.
5. RM projednala nabídku p. H. B., sochaře-restaurátora, 517 71 Vysoký Újezd (tel.:
728 478 112, na restaurátorské průzkumy a restaurování 2 křížů v Lošticích – kříže na ul.
Olomoucká (začátek ul. U Vody), inv. č. 5, na pozemku p. č. 781/1 v k. ú. Loštice,
v nabídkové ceně 68.000,- Kč bez DPH a kříže na ul. Havelkova (na výjezdu z obce směr
Obectov), inv. č. 7, na pozemku p. č. 2252/1 v k. ú. Loštice, v nabídkové ceně 54.000,- Kč
bez DPH. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1257: RM bere na vědomí nabídku p. H. B., sochaře-restaurátora, 517 71
Vysoký Újezd na restaurátorské průzkumy a restaurování 2 křížů v Lošticích – kříže na
ul. Olomoucká (začátek ul. U Vody), inv. č. 5, na pozemku p. č. 781/1 v k. ú. Loštice,
v nabídkové ceně 68.000,- Kč bez DPH a kříže na ul. Havelkova (na výjezdu z obce směr
Obectov), inv. č. 7, na pozemku p. č. 2252/1 v k. ú. Loštice, v nabídkové ceně 54.000,- Kč
bez DPH. RM ukládá Mgr. Z. zařadit bod jednání ke schválení do další RM.
6. RM projednala upozornění p. F., 789 83 Loštice a p. M. Š. (na stav, kdy je na začátku cesty
směrem k ul. Pod Lesem (u spojnice ulic Pod Luštěm a Pod Střelnicí) instalována baliseta,
která má zabraňovat průjezdu směr ul. Pod Lesem, ale řidiči motorových vozidel, vč.
popelářských, tuto balisetu a svislé DZ (zákaz vjezdu) nerespektují, balisetu objíždějí mimo
vozovku po trávě a opatření se tak míjí účinkem.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1258: RM bere na vědomí upozornění p. F., 789 83 Loštice a p. M. Š. (tel: na
stav, kdy je na začátku cesty směrem k ul. Pod Lesem (u spojnice ulic Pod Luštěm a Pod
Střelnicí) instalována baliseta, která má zabraňovat průjezdu směr ul. Pod Lesem, ale
řidiči motorových vozidel, vč. popelářských, tuto balisetu a svislé DZ (zákaz vjezdu)
nerespektují, balisetu objíždějí mimo vozovku po trávě a opatření se tak míjí účinkem.
RM souhlasí, že se dopravní značka (baliseta) nebude z důvodu průjezdu svozu odpadu
umísťovat, svozová vozidla mají povolenou výjimku průjezdu MěÚ Loštice, pro všechna
další vozidla platí dopravní značka zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům a ostatní
vozidla jsou povinna dopravní značení respektovat.

7. 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:
- kolaudační souhlas s užíváním stavby – expediční a příjmová hala ZLKL (Prokastav,
ZLKL)
- kolaudační souhlas s užíváním stavby – elektr. zemní kabel,. vedení NNk vč. přípojek
+ demontáž stáv. nadz. vedení NNv, pod Luštěm ČEZ Distribuce, Emontas)
- kolaudační rozhodnutí, povolení užívání – přístavba garáže s dílnou, Pivovarská 105
(P.)
- kolaudační rozhodnutí, povolení užívání – garáž a hospodářský objekt, Pivovarská 105
(P.)
Odbor životního prostředí:
- rozhodnutí – souhlas k trv. odn. půdy ze ZPF – 203/41 k.ú. Žádlovice (K.)
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1259: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu, a Odboru životního
prostředí.
8. RM projednala projektovou dokumentaci Výrobně-skladovací haly 80ka, ZLKL Loštice Průmyslový areál ZLKL při ulici Moravičanská v Lošticích – Hala bude vystavěna v proluce
vzniklé po demolici stávajícího objektu na pozemcích p. č. 637, p. č. 636/1 a p. č. 634/4 se
způsobem využití průmyslový objekt v k. ú. Loštice, obec Loštice ve vlastnictví ZLKL s.r.o.
Loštice dle přílohy. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1260: RM schvaluje projektovou dokumentaci Výrobně-skladovací haly
80ka, ZLKL Loštice - Průmyslový areál ZLKL při ulici Moravičanská v Lošticích –
Hala bude vystavěna v proluce vzniklé po demolici stávajícího objektu na pozemcích
p. č. 637, p. č. 636/1 a p. č. 634/4 se způsobem využití průmyslový objekt v k. ú. Loštice,
obec Loštice ve vlastnictví ZLKL s.r.o. Loštice dle přílohy za těchto podmínek:
- dopravní obsluha výrobní haly bude probíhat výhradně z ulice Moravičanská
- hala bude provedena tak, aby splňovala hlukově izolační normy a nebyla tak
zdrojem hluku pro stávající bytovou zástavbu.
9. RM projednala projektovou dokumentaci Výrobně-skladovací haly CH1, ZLKL Loštice stavební pozemky ve výrobním areálu firmy ZLKL v části zvané „Cihelna“, na pozemcích
jsou situovány stávající haly BH1 a BH2, mezi ně je vestavována část stavby označená BH3
a k nim je přistavována hala CH1 – Příjezd na pozemek je zajištěn projektovaným propojem
pod cyklostezkou ze stávajícího výrobního areálu ZLKL s.r.o. při ulici Olomoucká
v Lošticích dle přílohy. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1261: RM schvaluje projektovou dokumentaci Výrobně-skladovací haly
CH1, ZLKL Loštice - stavební pozemky ve výrobním areálu firmy ZLKL v části zvané
„Cihelna“, na pozemcích jsou situovány stávající haly BH1 a BH2, mezi ně je
vestavována část stavby označená BH3 a k nim je přistavována hala CH1 – Příjezd na
pozemek je zajištěn projektovaným propojem pod cyklostezkou ze stávajícího
výrobního areálu ZLKL s.r.o. při ulici Olomoucká v Lošticích, dle přílohy, za těchto
podmínek:
- budou dodrženy všechny body prohlášení investora ke schválení změny územního
plánu města – zařazení ploch bývalé cihelny v Lošticích do územního plánu města
jako plochy výrobní a skladovací v rámci etap 1, 2 a 3 (do 3 ha)
10. RM projednala návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci změny stavby před
dokončením ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro
stavební povolení a pro provádění stavby (DSP + PDPS) na akci: „RD ve městě Loštice,

lokalita K Pešti (změna stavby)“ se zhotovitelem Ing. T. T., 750 02 Přerov ve výši
85.000,00 Kč dle přílohy – lokalita bude doplněna o zastávky pro veřejnou autobusovou
dopravu. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1262: RM schvaluje smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci změny
stavby před dokončením ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP + PDPS) na akci: „RD
ve městě Loštice, lokalita K Pešti (změna stavby)“ se zhotovitelem Ing. T. T., 750 02
Přerov ve výši 85.000,00 Kč. RM pověřuje starostku města uzavřením smlouvy o dílo.
11. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování díla „Parkovací stání na
ul. Nábřeží, Loštice“ se zhotovitelem Ing. T. T., 750 02 Přerov, kterým se prodlužuje termín
plnění projektové přípravy stavby dle přílohy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1263: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování díla
„Parkovací stání na ul. Nábřeží, Loštice“ se zhotovitelem Ing. T. T., 750 02 Přerov, kterým
se prodlužuje termín plnění projektové přípravy stavby dle přílohy.
12. RM projednala připomínky MUDr. P. S. k předloženému memorandu o budoucí
spolupráci pro vybudování ordinace praktického lékaře v prostorách po praktické lékařce pro
děti a dorost, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1264: RM schvaluje úpravu memoranda o budoucí spolupráci pro
vybudování ordinace praktického lékaře v prostorách po praktické lékařce pro děti
a dorost ve znění – výše nájemného z pronajatých prostor po dobu dvou let od uzavření
nájemní smlouvy ve výši 6.000,- Kč, z důvodu zahájení činnosti a nutnosti vybavení
ordinace ze strany nájemce, poté navýšení nájmu na 8.000,- Kč s inflační doložkou,
která pronajímateli zajistí, že cena nájmu nebude z důvodu inflace klesat. RM trvá na
svém stanovisku ve věci praktického lékaře pro děti a dorost. RM schvaluje výpovědní
lhůtu z nájmu 12 měsíců, aby vznikla dostatečná lhůta pro řešení přemístění ordinace
praktického lékaře do jiných prostor. RM pověřuje starostku města upravit
memorandum o budoucí spolupráci dle schváleného usnesení. RM se zavazuje, že
v případě získání dětského lékaře pro město Loštice bude s nájemcem intenzivně
spolupracovat ve věci zajištění nových prostor tak, aby byla zajištěna lékařská péče pro
občany města.
13. RM projednala předložený návrh řešení místa pro přecházení na nám. Míru, Loštice, do
kterého bude umístěno i dopravní značení, které je v současné době řešeno přechodnou
úpravou, navrhované řešení bylo odsouhlaseno stavební a dopravní komisí rady města a bude
předloženo k posouzení Dopravnímu inspektorátu Policie ČR a Správě silnic Olomouckého
kraje, v případě kladného vyjádření bude připraveno pro společné územní a stavební řízení,
RM projednala návrh na podání žádosti o dotaci na realizaci projektu z dotačního programu
Olomouckého kraje PODPORA OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU A
BUDOVÁNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE 2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1265: RM schvaluje předložené řešení místa pro přecházení na nám. Míru,
Loštice. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu z dotačního
programu Olomouckého kraje PODPORA OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI PROVOZU A BUDOVÁNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE 2021 na
projekt „Zvýšení bezpečnosti náměstí Loštice“.

14. RM projednala návrh pana starosty Mohelnice Ing. P. K. na budoucí spolupráci pro
výstavbu cyklostezky, dle přílohy, Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 46/1266: RM neschvaluje návrh pana starosty Mohelnice Ing. P. K. na
budoucí spolupráci pro výstavbu cyklostezky Mohelnice – Loštice, dle přílohy, z důvodu
již vybudované cyklostezky Mohelnice – Žádlovice.
15. RM projednala s předsedou TJ Slavoj Loštice Ing. L. K. a s ředitelem ZŠ Loštice Mgr. L.
F. vyhlášení VÝZEV 12/2020 a 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
PROGRAM č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024
Národní sportovní agenturou na realizaci sportovišť, RM požádala předsedu TJ Slavoj Loštice
o vyjádření, zda je TJ Slavoj připraven s městem spolupracovat na společném projektu
vybudování nového sportoviště v areálu TJ Slavoj, které bude sloužit pro sportovním klubům,
základní škole a široké veřejnosti, RM požádala ředitele školy Mgr. L. F. o sdělení požadavků
školy na plánované sportoviště, ředitel školy vyjádřil potřebu úpravy běžecké dráhy a
vybudování doskočiště pro skok daleký, zúčastněné strany se shodly, že součástí projektu by
mělo být i multifunkční hřiště pro kolektivní sporty s umělým povrchem, RM požádala
předsedu TJ Slavoj Loštice o spolupráci na projektové přípravě sportoviště a dohodla se na
termínu zpracování studie řešení, ke které bude vyvolána pracovní schůzka Rady města
Loštice, zástupců TJ Slavoj Loštice a zástupců Základní školy Loštice nejpozději do
31. 5. 2021, na které bude odsouhlaseno nebo připomínkováno konečné řešení sportoviště a
dokončení projektové dokumentace sportoviště k podání žádosti o dotaci do 31. 10. 2021,
projektovou přípravu sportoviště k podání žádosti o dotaci zajistí TJ Slavoj Loštice. Po
projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1267: RM schvaluje spolupráci s TJ Slavoj Loštice na projektové přípravě
sportoviště v areálu TJ Slavoj Loštice s prioritou uspokojit požadavky základní školy –
běžecká dráha a doskočiště a vybudování multifunkčního hřiště pro kolektivní sporty,
včetně přípravy projektu k podání žádosti o dotaci. TJ Slavoj se zavazuje zajistit
projektovou přípravu ve stupni studie využití prostoru do 31. 5. 2021 a projektové
dokumentace do 31. 10. 2021 tak, aby byl projekt připraven k podání žádosti o dotaci.
RM ukládá starostce města vyvolat začátkem června jednání pracovní skupiny ke
zpracované studii využití prostoru k umístění sportoviště.
16. RM se seznámila s rozhodnutím prezidenta republiky, který vyhlásil na dny 8. a 9. října
2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a to rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., RM se seznámila s dlouhodobě
nevyhovujícím stavem volební místnosti ve Vlčicích, možným řešením je zrušení volebního
okrsku a zařazení voličů mezi volební okrsky, které volí v kulturním domě v Lošticích
s nabídkou objížďky seniorů ve Vlčicích s přenosnou volební urnou nebo přesunutí volebního
okrsku do areálu bývalých Olšanských papíren – vhodný prostor s možností parkování u
budovy, avšak daleko od bytové zástavby, volební místnost v 2. nadzemním patře nebo
požádat předsedu osadního výboru o předložení návrhu umístění volební místnosti ve
Vlčicích. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1268: RM bere na vědomí možnosti řešení volebního okrsku ve Vlčicích,
RM ukládá osadnímu výboru ve Vlčicích předložit Radě města Loštice návrh řešení
volebního okrsku ve Vlčicích k projednání termín do 31. 1. 2021.
17. RM projednala návrh na poskytnutí slevy z nájmu za rok 2020 ze smlouvy o pachtu
uzavřenou s pachtýřem Gm5, s.r.o, Perná 133, IČO: 26953048 na provozování areálu
koupaliště Gm5, s.r.o, Perná 133, IČO : 26953048 ve výši pachtu stanoveného v čl. 6 odst. 6.2
smlouvy o pachtu ve výši 1.500,00 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc celkem 18.000,00
Kč bez DPH, pachtovné ve výši poskytnuté slevy nebude pachtýři fakturováno, sleva na

nájemném bude pachtýři poskytnuta z důvodu pandemie COVID-19, která se výrazně
promítla do služeb poskytovaných provozovateli sportovních a rekreačních zařízení v celé ČR
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1269: RM schvaluje poskytnutí slevy z nájmu za rok 2020 ze smlouvy o
pachtu uzavřenou s pachtýřem Gm5, s.r.o, Perná 133, IČO : 26953048 na provozování
areálu koupaliště Gm5, s.r.o, Perná 133, IČO : 26953048 ve výši pachtu stanoveného v
čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o pachtu ve výši 1.500,00 Kč bez DPH za každý kalendářní měsíc
celkem 18.000,00 Kč bez DPH.
18. RM projednala záměr pachtu k nemovitému majetku ve vlastnictví města – pozemek p. č.
1880 o celkové výměře 7270 m2 v k. ú. Loštice a nemovitost bez čísla popisného nebo
evidenčního na pozemku p. č. 1879 o výměře 267 m2 v k. ú. Loštice zapsané na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální pracoviště Šumperk – areál koupaliště
k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pachtu s pachtýřem Gm5, s.r.o, Perná 133, IČO:
26953048. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1270: RM schvaluje záměr pachtu na nemovitý majetek ve vlastnictví
města – pozemek p. č. 1880 o celkové výměře 7270 m2 v k. ú. Loštice a nemovitost bez
čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p. č. 1879 o výměře 267 m2 v k. ú. Loštice
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Olomouckého kraje, katastrální
pracoviště Šumperk.
19. RM projednala žádost paní J. R. o prodloužení nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 26/1271: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích paní J. R. do 31. 01. 2023.
20. RM projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů na
Textil, uzavřené s firmou TextilEco, a.s. Jedná se o umístění 1 ks kontejneru do sběrného
dvora v Lošticích za roční poplatek 1.200,- Kč.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1272: RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění a
provozování kontejnerů na Textil, uzavřené s firmou TextilEco, a.s., Praha.
22. RM projednala návrh na zhotovení hrubé stavby objektu sociálního zázemí pro
zaměstnance a malometrážního bytu pro správce sběrného dvora, dle předložené nabídky
zhotovitele V. K., 789 73 Úsov, IČ: 48433471 za cenu 375.377,00 Kč bez DPH, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 46/1273: RM schvaluje cenovou nabídku zhotovitele V. K., 789 73 Úsov,
IČ: 48433471 na zhotovení hrubé stavby objektu sociálního zázemí pro zaměstnance a
malometrážního bytu pro správce sběrného dvora za cenu 375.377,00 Kč bez DPH, viz
příloha.
23. RM projednala návrh starostky Města Loštice na doplnění jmenování výběrové komise
pro posouzení uchazečů v rámci výběrového řízení č. 1/2020 na kumulovanou funkci: referent
úseku investic, majetku města, územního plánování, stavebního řízení a dopravy z důvodu
vysoké nemocnosti způsobené pandemií COVID-19. Po projednání schválila RM poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:

Usnesení 46/1274: starostka města v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje další náhradníky do výběrové komise pro posouzení
uchazečů v rámci výběrového řízení č. 1/2020 na kumulovanou funkci – referent/ka
úseku investic, majetku města, územního plánování, stavebního řízení a dopravy, ve
složení:
náhradník: Mgr. Blanka Zdráhalová
Rostislav Faltýnek
Termín otevírání doručených obálek: 18. 1. 2021 v 16.00 hod. Oznámení o termínu
konání ústního pohovoru obdrží uchazeči elektronicky – e-mailem.

Dne 11. 1. 2021 Jan Konečný
……………………………..

……………………………

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta

