Zápis a usnesení č. 62 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 13.09.2021
(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. 61
RM č. 61 nebyly uloženy úkoly ke splnění.
1. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 31. 7. 2021 a k 31. 8. 2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1666: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 31.07.2021 a 31.08.2021,
dle přílohy.
2. RM projednala Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1667: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021, dle přílohy.
3. RM projednala provedení veřejnosprávních kontrol v ZŠ, MŠ a ZUŠ.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1668: RM nařizuje provedení veřejnosprávních kontrol za rok 2020, a to
takto: v Základní škole, okres Šumperk, příspěvkové organizaci, Komenského 17,
Loštice provede kontrolu Bc. Š. H. S. a E. B., a to 19.10.2021. V Základní umělecké škole
A. Kašpara Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizaci, Trávník 596, Loštice
provede kontrolu E. B., a to 15.9.2021. V Mateřské škole, okres Šumperk, příspěvkové
organizaci, Trávník 595 provede kontrolu E. B., a to 21.10.2021. RM ukládá starostce
vydání pověření ke kontrole a oznámení termínu školám.
4. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám.
Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou, a K. B., bytem
789 83 Loštice, jejímž předmětem je bezplatné užívání části pozemku parc.č. 594/1, k.ú. Loštice,
o rozloze 80 m2, za účelem zřízení komunitní zahrádky a sousedského posezení. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 12 měsíců, výpověď i bez důvodu.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1669: RM schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Loštice, IČ
00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou, a K. B., 789 83 Loštice, jejímž předmětem je bezplatné užívání
části pozemku parc.č. 594/1, k.ú. Loštice, o rozloze 80 m2, za účelem zřízení komunitní
zahrádky a sousedského posezení. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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5. RM projednala návrh dohody o ukončení účinnosti smlouvy o dílo MELO č.j. 1068/2020 mezi
městem Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou
Havelkovou Seifertovou, starostkou (objednatel), a Ing. T. T., IČ 01788205, 750 02 Přerov
(zhotovitel). Předmětem dohody je ukončení činnosti zhotovitele na projektové dokumentaci,
jejímž předmětem mělo být dílo s názvem „Parkovací stání na ul. Nábřeží, Loštice“,
rozpracované dílo bylo předáno městu. Cena za rozpracované dílo byla stanovena dohodou ve
výši 12.000, - Kč bez DPH.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1670: RM schvaluje návrh dohody o ukončení účinnosti smlouvy o dílo MELO
č.j. 1068/2020 mezi městem Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice,
zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (objednatel), a Ing. T. T., IČ
01788205, 750 02 Přerov (zhotovitel). Předmětem dohody je ukončení činnosti zhotovitele
na projektové dokumentaci, jejímž předmětem mělo být dílo s názvem „Parkovací stání na
ul. Nábřeží, Loštice“, rozpracované dílo bylo předáno městu. Cena za rozpracované dílo
byla stanovena dohodou ve výši 12.000, - Kč bez DPH. RM pověřuje starostku podpisem
dohody.
6. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo: Sběrný dvůr –
střešní plášť, vč. všech doplňků a souvisejících prvků – bytová jednotka + hygienické zázemí pro
zaměstnance, mezi městem Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice,
zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou, a spol. GRÉZA s.r.o., IČ 05157358, se
sídlem Trpinky 46/7, 798 11 Prostějov. Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu ukončení na
15.10.2021 z důvodu prodlení s dodávkou krytiny.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1671: RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem
je dílo: Sběrný dvůr – střešní plášť, vč. všech doplňků a souvisejících prvků – bytová
jednotka + hygienické zázemí pro zaměstnance, mezi městem Loštice, IČ 00302945, se
sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou, a spol. GRÉZA s.r.o., IČ 05157358, se sídlem Trpinky 46/7, 798 11 Prostějov.
Předmětem dodatku č. 1 je posun termínu ukončení na 15.10.2021, z důvodu prodlení
s dodávkou krytiny. RM pověřuje starostku podpisem dodatku.
7. RM revokuje usnesení č. 48/1304, kterým schválila smlouvu o dílo se zpracovatelem
projektové dokumentace na „Rekonstrukci ordinace Loštice“, a to se společností
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 78985 Mohelnice v částce
129.000, - Kč bez DPH. Zhotovitel na díle pracoval, smlouvu o dílo odmítl podepsat
z důvodu napjatého termínu dokončení prací na PD. Projektová dokumentace na dílo
s názvem „Rekonstrukce ordinace Loštice“ je před dokončením, zhotovitel požaduje navýšení
původní ceny o 8.000, - Kč bez DPH z důvodu rozšíření původního zadání díla o projekt
klimatizace. K projednání RM se předkládá upravený návrh smlouvy o dílo se společností
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 78985 Mohelnice v částce 137.000, Kč bez DPH. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1672: RM revokuje usnesení č. 48/1304.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1673: RM schvaluje návrh smlouvy o dílo se společností PROJEKČNÍ
STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 78985 Mohelnice v částce 137.000, - Kč bez DPH.
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
8. RM projednala žádost spol. ZLKL s.r.o., IČ 47973943, se sídlem Moravičanská 581/29,
789 83 Loštice, o zvláštní užívání místní komunikace III. třídy, č. 14c – Palonínská – cih., za
účelem překopu MK pro uložení napojení na plynový řad, překop bude realizován od 22. do
24.09.2021, za poplatek ve výši 100,- Kč. Napojení na plynový řad je povoleno rozhodnutím
MUMO-OSU/11201/21.
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Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1674: RM schvaluje žádost spol. ZLKL s.r.o., IČ 47973943, se sídlem
Moravičanská 581/29, 78983 Loštice, povoluje zvláštní užívání místní komunikace III.
třídy, č. 14c – Palonínská – cih., za účelem překopu MK pro uložení napojení na plynový
řad, překop bude realizován od 22. do 24.09.2021, za poplatek ve výši 100,- Kč, za těchto
podmínek:
- Žadatel provede po výkopu zásyp konstrukčními vrstvami vozovky dle platné
ČSN
- žadatel provede nový asfaltový kryt vozovky na jaře příštího roku v tloušťce
nejméně 5 cm, a to nejen nad výkopem, ale nejméně 0,7 m na každou stranu rýhy
výkopu, aby došlo k plynulému napojení na stávající kryt komunikace a nedošlo
k trhání spáry mezi stávajícím povrchem a povrchem novým
- žadatel po dohodě s městem provede lokální opravy dvou síťových trhlin ve
vozovce způsobených zatížením vozovky těžkou technikou žadatele
- žadatel po dohodě s městem provede odvodnění vozovky v nejnižším místě
nátoku dešťových vod za nájezdem na cyklostezku před vjezdem do areálu firmy
doplněním kanalizační vpusti.
9. RM projednala žádost spol. KAVOPLYN s.r.o., 1. máje 4, 78969 Postřelmov, IČ
27794946, o zvláštní užívání místní komunikace II. třídy, č. 4b – Jižní, za účelem zřízení
staveniště na dobu provádění plynové přípojky k RD Jižní 768/36, Loštice, předpokládaná
doba 10 dnů v měsíci říjnu 2021, datum bude upřesněn dle rozhodnutí MUMO o zvláštním
užívání krajské komunikace. Poplatek 100Kč. Plynová přípojka bude realizována mimo
místní komunikaci. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1675: RM schvaluje žádost spol. KAVOPLYN s.r.o., 1. máje 4, 78969
Postřelmov, IČ 27794946, a povoluje zvláštní užívání místní komunikace II. třídy, č. 4b –
Jižní, za účelem zřízení staveniště na dobu provádění plynové přípojky k RD Jižní
768/36, Loštice, za podmínky, že bude občanům umožněn příjezd k domům na ul. Jižní.
10. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální
stavební úřad:
- OOP – stanovení přechodné úpravy provozu – objížďka Líšnice, Pavlov, Žádlovice
- povolení uzavírky – úplná uzavírka Svinov – Zavadilka,
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, umístění sítí v krajské
komunikaci – VO od rest. Na Pešti k zámečku,
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby – stavba na pozemcích parc. č. 121,
k.ú. Žádlovice,
- oznámení o zahájení st. řízení – ZLKL – vestavba vstupního koridoru ul.
Moravičanská,
- územní souhlas – umístění přípojek pro RD Hradská 207/13, Loštice,
- územní souhlas – přípojky k RD Olomoucká 123/4, Loštice
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1676: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
odboru stavebního úřadu.
11. RM projednala výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž
venkovních hliníkových žaluzií ZŠ Loštice“, osloveno bylo 5 uchazečů o veřejnou zakázku,
jeden uchazeč se z výběrového řízení omluvil, že o zakázku nemá zájem, celkem zadavatel
obdržel 4 nabídky na realizaci veřejné zakázky.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1677: RM schvaluje výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku
„Dodávka a montáž venkovních hliníkových žaluzií ZŠ Loštice“, nejnižší nabídkovou
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cenu předložila společnost ČERNÍK s.r.o., Močidla 2656, 688 01 Uherský Brod
s nabídkovou cenou ve výši 668 039,00 Kč včetně DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo
s vítězným dodavatelem a pověřuje starostku města k uzavření smlouvy.
12. RM projednala termín konání 17. veřejného zasedání zastupitelstva města Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 62/1678: RM schvaluje termín konání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Loštice dne 20.09.2021 od 17.00 hod. v Městském kulturním středisku a knihovně
v Lošticích.

Zapsal dne 13.09.2021 Jan Konečný

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

…………………………
Jan Konečný
místostarosta
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