Zápis a usnesení č. 54 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 10. 05. 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. 53

Usnesení 53/1465: RM bere na vědomí vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje,
oddělení územního plánování Odbor strategického rozvoje kraje k nesouhlasnému
stanovisku města Loštice a obce Moravičany k vybudování odpočívky pro kamiony na k.ú.
Loštice a k.ú. Moravičany. RM ukládá starostce města obrátit se na Ministerstvo životního
prostředí a na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí s nesouhlasem
výstavby odpočívky pro kamiony na zemědělské půdě I. třídy ochrany v chráněné oblasti
přirozené akumulace vod.
-splněno
Usnesení 53/1467: RM schvaluje uspořádání 2. turnusů letních příměstských
táborů v Lošticích v termínu 19.7. 2021 až 23. 7. 2021 a v termínu 2. 8. 2021 až
6. 8. 2021 v kulturním domě Loštice. RM ukládá starostce města jednat s o.p.s ve věci
předložení návrhu smlouvy k užívání prostor KD a organizaci příměstských táborů do příští
RM.
-splněno
Usnesení 53/1486: RM schvaluje pronájem část nebytových prostor na pozemku p.č. 1879
ve vlastnictví města nacházející se v areálu Koupaliště Loštice, ev.č. nemovitosti 49
v rozsahu baru a občerstvení pro návštěvníky koupaliště za podmínek stanovených
v záměru pronájmu:
- prostory budou sloužit k zajištění občerstvení pro návštěvníky koupaliště
a pro kulturní aktivity konané v areálu koupaliště
- provozovatel bude provozovat občerstvení na základě vlastního živnostenského
oprávnění
- provoz občerstvení bude realizován dle provozní doby koupaliště, v době
kulturních aktivit a dále dle dohody s vedoucím organizační složky města
- nájemní smlouva bude na zkušební dobu 1 roku
- výše nájmu 12.000,00 Kč za kalendářní rok bez DPH + úhrada energií.
RM ukládá starostce města Loštice uzavřít se společností Martinec Petr s.r.o., 789 82
Moravičany 82, IČ: 04895177 smlouvu o pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou
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se zkušební lhůtou 1 rok a výpovědní lhůtou vždy k 31. 12. kalendářního roku, kteroukoli ze
smluvních stran.
-trvá
Usnesení 53/1489: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt s názvem
„Úprava veřejného prostranství sídliště Sokolská“ na vícepráce ve výši 180.000,00 Kč za
odvoz a likvidaci zeminy, viz příloha. RM ukládá starostce města uzavřít dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo.
-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 31.3.2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1490: 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
31.3.2021, dle přílohy.
2. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 31. 1. 2021, 28.2.2021 a 31.3.2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1491: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 31.1.2021, 28.2.2021 a
31.3.2021, dle přílohy.
3. RM projednala Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1492: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 2./2021, dle přílohy.
4. RM se seznámila s informacemi Krajského úřadu Olomouckého kraje o úpravě rozpočtu
přímých neinvestičních výdajů na rok 2021 a dále k 19. 4. 2021 pro školy a školská zařízení
Olomouckého kraje zřizovaná obcemi. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 54/1493: RM bere na vědomí informace Krajského úřadu Olomouckého kraje
o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na rok 2021 a dále k 19. 4. 2021 pro
školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
5. RM projednala žádost Domova pro seniory Červenka, příspěvkové organizace, Nádražní
105, Litovel o poskytnutí dotace na občany pocházející z Loštic, kteří jsou umístění v jejich
sociálních službách. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1494: RM schvaluje poskytnutí dotace 6000,- Kč (dva občané) Domovu pro
seniory Červenka, příspěvkové organizaci, pro občany pocházející z Loštic. RM
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
6. RM projednala žádost JITRA Olomouc, o.p.s., Mozartova 43, Olomouc o poskytnutí
finanční pomoc na krytí nákladů spojených s činnosti organizace, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1495: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč (1 občan)
JITRU Olomouc, o.p.s. Mozartova 43, Olomouc. RM pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
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7. RM projednala žádost Centra pro dětský sluch Tamtam o.p.s. Olomouc o poskytnutí
finanční pomoc na krytí nákladů spojených s činnosti organizace, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1496: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč Centru
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Jungmanova 25, Olomouc. RM pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy.
8. RM projednala žádost Zdravotního klauna, o.p.s. Paříkova 355/7, Praha 9 na krytí nákladů
spojených s činností organizace, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1497: RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč
Zdravotnímu klaunovi, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9. RM pověřuje starostku
podpisem darovací smlouvy.
9. RM projednala žádost paní P. P. o prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1498: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích paní P. P. do 30.06.2023.
10. RM projednala žádost paní K. K. o prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1499: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích paní K. K. do 31. 5. 2022.
11. RM projednala oznámení Povodí Moravy, s.p. o zamýšleném kácení dřevin rostoucích
mimo les – 8 ks javoru, 5 ks jasanu a 10 m2 křovin na pozemku p.č. 2259/80 v k.ú. Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1500: RM bere na vědomí oznámení Povodí Moravy, s.p. o zamýšleném
kácení dřevin rostoucích mimo les - 8 ks javoru, 5 ks jasanu a 10 m2 křovin na pozemku
p.č. 2259/80 v k.ú. Loštice a nemá proti odstranění těchto dřevin námitek. RM
doporučuje náhradní výsadbu do biokoridoru významného krajinného prvku řeky
Třebůvky v k.ú. Loštice.
12. RM projednala nové logo města a k němu vytvořený logo manuál, na základě, kterého
bude logo nadále používáno pro propagaci města. Město Loštice získalo pod záštitou
Mikroregionu Mohelnice od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na vytvoření svého loga
dotaci ve výši 95 %. Logo bylo vybráno z několika předložených grafických návrhů. Autorem
grafického návrhu loga je grafické studio Radima Zemana z Boskovic. Smyslem nového
logotypu města Loštice je opakování tzn., že se do města lidé rádi vrací ze všech směrů a
koutů naší země, proto zřetelné křížení názvu Loštice. Současně jsou v logu umístěná tři,
notoricky známá, žlutá kolečka symbolizující loštické tvarůžky ve tvaru šipky vpravo
naznačující, že Loštice směřují vpřed a jsou městem moderním a otevřeným. Logo se snaží
působit neotřele, vyzývavě a moderně. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 54/1501: RM schvaluje logo města a k němu vytvořený logo manuál, na
základě, kterého bude logo nadále používáno pro propagaci města, viz příloha.
13. RM projednala předložený návrh grafického zpracování webových stránek města, který
vychází z nového loga města, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
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Usnesení 54/1502: RM schvaluje předložený návrh grafického zpracování webových
stránek města, který vychází z nového loga města, viz příloha.
14. RM se seznámila z výstupy z jednání s panem H. a z jednání s panem
fotbalového klubu SK Loštice. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
usnesení:
Usnesení 54/1503: RM bere na vědomí informace od členů fotbalového
Loštice. RM ukládá starostce města pozvat do RM zástupce fotbalového
Loštice.

M., členy
5:0:0 toto
klubu SK
klubu SK

15. RM projednala položkový rozpočet k opravě elektroinstalace a vybudování vodovodní
přípojky pro kabiny TJ Slavoj Loštice předložený předsedou spolku panem L. K., viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1504: RM schvaluje předložený položkový rozpočet zhotovitele, náklady
díla jsou v souladu se schváleným návrhem rozpočtu pro rok 2021. RM žádá o
předložení dokumentace skutečného provedení díla, tlakové zkoušky k vodovodní
přípojce a revize elektroinstalace.
16. RM projednala nabídku pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG na pojištění právní ochrany
odpovědnosti, viz příloha (předkládám k projednání zejména z důvodu zahájení provozování
letního koupaliště městem). Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1505: RM schvaluje nabídku pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG na
pojištění právní ochrany odpovědnosti, viz příloha.
17. RM se seznámila se sdělením k žádosti o poskytnutí dotace na akci „Místo pro přecházení
náměstí Míru v Lošticích na silnici III/37322“ – Olomoucký kraj v roli poskytovatele dotace
žádosti města o dotaci nevyhověl z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných
v dotačním titulu. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1506: RM bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace na akci
„Místo pro přecházení náměstí Míru v Lošticích na silnici III/37322“ – Olomouckého
kraje v roli poskytovatele dotace, který žádosti města o dotaci nevyhověl z důvodu
vyčerpání finančních prostředků alokovaných v dotačním titulu, viz příloha.
18. RM se seznámila se sdělením k žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Oprava
kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista na ul. Olomoucká v Lošticích“ - Olomoucký
kraj v roli poskytovatele dotace žádosti města o dotaci vyhověl pouze částečně, jednotlivé
dotace byly kráceny z důvodu převisu celkové požadované částky oproti alokované částce,
krácení proběhlo z částky 39.100,00 Kč na částku 25.000,00 Kč
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1507: RM schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje „Program
památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021“ dotační titul Obnova staveb drobné
architektury místního významu na projekt „Oprava kamenného kříže s figurou
ukřižovaného Krista na ul. Olomoucká v Lošticích“ v částce 25.000,00 Kč, viz příloha.
19. RM se seznámila se sdělením k žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Kašna se sochou
Svatopluka nám. Míru, Loštice“ - Olomoucký kraj v roli poskytovatele dotace žádosti města o
dotaci vyhověl pouze částečně, jednotlivé dotace byly kráceny z důvodu převisu celkové
požadované částky oproti alokované částce, krácení proběhlo z částky 200.000,00 Kč na
částku 80.000,00 Kč. RM projednala smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Loštice
(příjemcem dotace) a Olomouckým krajem (poskytovatelem dotace) ve výši 80 000 Kč,
slovy: osmdesáttisíc korun českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory
obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli
4

Olomouckého kraje - částečná úhrada výdajů na utěsnění nádoby vyložením olověnou vanou,
demontáž sochy, biosanace, čištění biologických depozitů, odstranění nečistot a povlaků,
prekonsolidace, konsolidace, sokl, oprava dna, oprava stěn nádoby, barevné retuše, montáž
sochy, hydrofobizace kašny se sochou Svatopluka v Lošticích.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1508: RM schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje „Program
památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021“ dotační titul Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji v roce 2021 na projekt „Kašna se sochou Svatopluka
nám. Míru, Loštice“ v částce 80.000,00 Kč, viz příloha.
Usnesení 54/1509: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Loštice
(příjemcem dotace) a Olomouckým krajem (poskytovatelem dotace) ve výši 80 000 Kč,
slovy: osmdesáttisíc korun českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory
obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli
Olomouckého kraje - částečná úhrada výdajů na utěsnění nádoby vyložením olověnou
vanou, demontáž sochy, biosanace, čištění biologických depozitů, odstranění nečistot a
povlaků, prekonsolidace, konsolidace, sokl, oprava dna, oprava stěn nádoby, barevné
retuše, montáž sochy, hydrofobizace kašny se sochou Svatopluka v Lošticích, viz
příloha. RM pověřuje starostku města k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle
schváleného usnesení.
20. RM města projednala žádost R. P., bytem Loštice, o napojení přepadu retenční nádrže o
objemu 6m3 do dešťové kanalizace pro RD na pozemku parc. č. 1899/42, k.ú. Loštice, lokalita
Ve Stráni, z důvodu velice obtížného vsakování způsobeného jílovou půdou, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1510: RM schvaluje žádost R. P., Loštice, a povoluje napojení přepadu
retenční nádrže o objemu 6m3 do dešťové kanalizace pro RD na pozemku parc. č.
1899/42, k.ú. Loštice, lokalita Ve Stráni, z důvodu velice obtížného vsakování
způsobeného jílovou půdou, a to za podmínek:
- pozemky města dotčené činností žadatele budou uvedeny do původního stavu,
- žadatel si zajistí souhlas provozovatele kanalizace, do které dešťová kanalizace
z lokality Ve Stráni zaúsťuje tj. Šumperské provozní vodohospodářské, a.s.
- žadatel se písemně zaváže, že provede opravu chodníku, a to nejen po výkopu, ale
i původního poškození chodníku způsobeného přejezdy těžkou mechanizací při
stavbě rodinného domu na pozemku par. č. 1899/42
21. RM projednala návrh smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní přípojky mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („povinný“), a společností A.W. spol. s r.o., IČ 13642031, se sídlem
Palackého 4, 789 83 Loštice, zast. Ing. P. P., jednatelem („oprávněný“), kterou se zřizuje
věcné břemeno vodovodní přípojky realizované v pozemku města parc. č. 56, k.ú. Loštice, a
to v listopadu roku 2020. Předložená smlouva o zřízení služebnosti vychází ze smlouvy o
smlouvě budoucí ze dne 27.07.2020. Náklady na geometrický plán a vklad do KN nese
oprávněný, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za úplatu 1000,- Kč +DPH, plocha
věcného břemene činí 2,14 m2. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 54/1511: RM schvaluje návrh smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní
přípojky mezi městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc.
Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou („povinný“), a společností A.W. spol. s r.o.,
IČ 13642031, se sídlem Palackého 4, 789 83 Loštice, zast. Ing. Pavlem Pospíšilem,
jednatelem („oprávněný“), kterou se zřizuje věcné břemeno vodovodní přípojky
realizované v pozemku města parc. č. 56, k.ú. Loštice. RM pověřuje starostku podpisem
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smlouvy.
22. RM projednala návrh nájemní smlouvy mezi městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru
66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatelem),
a Ing. F. K., 789 83 Loštice (nájemci), jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1649/2,
trvalý travní porost, o výměře 235 m2, parc. č. 1648/2, trvalý travní porost, o výměře 95 m2, a
parc. č. 1647, trvalý travní porost, o výměře 296 m2, vše v k.ú. Loštice, za účelem rekultivace
zanedbaných pozemků, využití k uskladnění drobného materiálu, chovu užitkového zvířectva
a zasazení ovocných plodin. Nájemné 1 Kč/ m2/ rok, délka nájmu 10 let s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, i bez důvodu. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 53/1512: RM schvaluje návrh nájemní smlouvy mezi městem Loštice, IČ
00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou (pronajímatelem), a Ing. F. K., 789 83 Loštice (nájemci), jejímž předmětem je
nájem pozemků parc. č. 1649/2, trvalý travní porost, o výměře 235 m2, parc. č. 1648/2,
trvalý travní porost, o výměře 95 m2, a parc. č. 1647, trvalý travní porost, o výměře 296
m2, vše v k.ú. Loštice, za účelem rekultivace zanedbaných pozemků, využití k uskladnění
drobného materiálu, chovu užitkového zvířectva a zasazení ovocných plodin. Nájemné 1
Kč/ m2/ rok, délka nájmu 10 let s 3měsíční výpovědní lhůtou, i bez důvodu. RM pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
23. RM projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Loštice, IČ
00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou („vlastník“), a Olomouckým krajem, zast. Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého krajem,
IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, 779 00 Olomouc, zast. Ing. P. K., Ph.D., vedoucím
Střediska údržby Šumperk („stavebník“), jejímž předmětem je založení práva stavebníka
provést stavbu „Most ev.č. 444-1 Loštice“ na nemovitosti vlastníka p.č. 1864, ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú. Moravičany, obec Moravičany, v KN na LV č. 714 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk. Pozemek města bude dotčen v rozsahu 5 m2,
stavba byla RM schválena dne 15.02.2021 usn. č. 48/1310.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1513: RM schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („vlastník“), a Olomouckým krajem, zast. Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným
majetkem Olomouckého krajem, IČ: 70960399, se sídlem Lipenská 120, 779 00
Olomouc, zast. Ing. P. K., Ph.D., vedoucím Střediska údržby Šumperk („stavebník“),
jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu „Most ev.č. 444-1
Loštice“ na nemovitosti vlastníka p.č. 1864, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú.
Moravičany, obec Moravičany, v KN na LV č. 714 u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
24. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- územní souhlas nový podpěrný bod, Loštice – Vejmoly - ČEZ,
- OOP – stanovení místní úpravy provozu, most v Žádlovicích,
- povolení uzavírky ul. Moravičanská do 07.05.2021, pro ŠPVS,
- stavební povolení – silnice č. III/4442 Loštice - ul. Moravičanská, pro SSOK,
Odbor životního prostředí:
- příkaz o stanovení finančního odvodu za odnětí ze ZPF – M. V.,
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- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů – Unifroll CZ s.r.o.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1514: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu.
25. RM se seznámila se sdělením k žádosti o poskytnutí dotace na akci „Loštické slavnosti
hudby a tvarůžků 2021“ - Olomoucký kra v roli poskytovatele dotace žádosti města o dotaci
vyhověl pouze částečně, jednotlivé dotace byly kráceny z důvodu převisu celkové
požadované částky oproti alokované částce, krácení proběhlo z částky 95.000,00 Kč na částku
35.000,00 Kč. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1515: RM neschvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje „Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ na akci „Loštické slavnosti hudby a
tvarůžků 2021“ v částce 35.000,00 Kč, viz příloha. Důvodem neschválení přijetí dotace je
zrušení konání Loštických slavností v roce 2021.
26. RM se seznámila s záměrem zrušení Loštických slavností 2021, přesunutí programu na
rok 2022 a uspořádání Loštického kulturního léta. Po projednání RM schválila poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1516: RM schvaluje zrušení Loštických slavností 2021, přesunutí programu
na rok 2022 a uspořádání Loštického kulturního léta.
27. RM se seznámila s technickou a finanční nabídkou mobilních pódií. RM vybrala jako
nejvhodnější nabídku na instalaci mobilního pódia nabídku od společnosti Unlimited Event
Service s.r.o., se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, IČ: 02692228 za cenu 377.371,00
Kč bez DPH. RM projednala návrh smlouvy o dílo na dodávku mobilního pódia pro město
Loštice. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1517: RM schvaluje zakoupení mobilního pódia pro pořádání kulturních
akcí ve městě, RM schvaluje nabídku na instalaci mobilního pódia od společnosti
Unlimited Event Service s.r.o., se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, IČ: 02692228
za cenu 377.371,00 Kč bez DPH. RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku mobilního
pódia pro město Loštice a pověřuje starostku města Loštice podpisem smlouvy.
28. RM projednala žádost společnosti ZLKL, s.r.o., IČ 47973943, Moravičanská 581/29, 789
83 Loštice, zast. ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, zast. Petrou
Neoralovou, o vyjádření k záměru stavby s názvem „Loštice – Vejmoly, TS + VNk – ZLKL
Cihelna“, č. stavby 200 414, jedná se o novou podzemní kabelovou přípojku VN, z nové
podpěry č. JB4 vybudované na pozemku města parc. č. 998/1, k. ú. Loštice, přes pozemek
žadatele parc. č. 978/1 na pozemek parc. č. 1764/81, k.ú. Loštice, přípojka VN pro
odběratelskou stanici č. SU_0278 je navržena jednožilovými kabely 3x 22-AXEKVCE
1x70/16 v délce 97 m z podpěry JB4 pro odběratelskou trafostanici SU_0278, s ukončením
v nové kioskové trafostanici SU_0278 s vnitřní obsluhou, viz přílohy PD pro vydání
územního souhlasu a koordinační situační výkres.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1518: RM schvaluje společnosti ZLKL, s.r.o., IČ 47973943, Moravičanská
581/29, 789 83 Loštice, zast. ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc,
zast. P. N., a povoluje umístění stavby s názvem „Loštice – Vejmoly, TS + VNk – ZLKL
Cihelna“, č. stavby 200 414, jedná se o novou podzemní kabelovou přípojku VN, z nové
podpěry č. JB4 vybudované na pozemku města parc. č. 998/1, k. ú. Loštice, přes
pozemek žadatele parc. č. 978/1 na pozemek parc. č. 1764/81, k.ú. Loštice, přípojka VN
pro odběratelskou stanici č. SU_0278 je navržena jednožilovými kabely 3x 22AXEKVCE 1x70/16 v délce 97 m z podpěry JB4 pro odběratelskou trafostanici
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SU_0278, s ukončením v nové kioskové trafostanici SU_0278 s vnitřní obsluhou, viz
přílohy PD pro vydání územního souhlasu a koordinační situační výkres.
29. RM projednala prodej upomínkových předmětů s logem města, současně projednala návrh
na využívání upomínkových předmětů s logem města k propagačním účelům a do různých
akcí a soutěží. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1519: RM schvaluje prodej upomínkových předmětů s logem města, včetně
nastaveného ceníku za jednotlivé upomínkové předměty, viz příloha. RM schvaluje
využívání upomínkových předmětů s logem města k propagačním účelům a do různých
akcí a soutěží do kterých bude město zapojeno.
30. RM projednala žádost pana R. Č. na umístění stolků pro venkovní konzumaci nápojů,
zmrzliny, zákusků a rychlého občerstvení i v následujících dnech, RM současně řešila
připomínky k nekontrolovatelnému využívání parčíku zákazníky občerstvení – stavění a
pokládání kol do zelených ploch v parčíku, opírání kol o kulturní památky kašnu a sloup se
sousoším Nejsvětější Trojice. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1520: RM schvaluje žádost pana R. Č. na umístění stolků pro venkovní
konzumaci nápojů, zmrzliny, zákusků a rychlého občerstvení za podmínky, že bude
požadavek v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními nařízenými
vládou ČR a provozovatel občerstvení zajistí ve vlastní režii úklid odpadkových košů
v parčíku a to zejména ve dnech pracovního klidu pouze do doby, než budou vládními
opatřeními znovu otevřeny venkovní předzahrádky, poté je nutné stolečky z parčíku
odstranit (pevná překážka v trase chodníku), nadále budou návštěvníky města
využívány pouze lavičky. RM schvaluje umístění zákazu vjezdu i vstupu do parčíku
s koly z důvodu stavění a pokládání kol do zelených ploch v parčíku, opírání kol o
kulturní památky kašnu a sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. RM ukládá starostce
města najít vhodné místo pro doplnění stojanů na kola pro cyklisty na nám. Míru.
31. RM projednala stížnost pana P. V. na posedávání lidí bez domova na lavičkách před
radnicí, jeho nemovitostí a lékárnou – lidé na lavičkách v podstatě bydlí – konzumují, zde
alkohol, vykonávají své osobní potřeby přímo na místě. Po projednání RM schválila poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1521: RM bere na vědomí stížnost na lidi bez domova na náměstí, RM
ukládá starostce města informovat o stavu Policii ČR s žádostí o řešení přestupků
konzumace alkoholu a znečišťování veřejných prostranství. RM bere na vědomí návrh
pana P. V. na přemístění laviček s opěradly do parčíku a laviček bez opěradel po obvodu
náměstí. RM postupuje návrh pana P. V. na přemístění laviček do zastupitelstva města.
32. RM projednala žádost ředitelky Mateřské školy Loštice paní K. K. o uzavření Mateřské
školy Loštice v době letních prázdnin na 3 týdny od 26. 7. 2021 do 13. 8. 2021. Provoz
v mateřské škole bude znovu zahájen v pondělí 16.8.2021. Zákonní zástupci dětí, kterým
nebude tento termín uzavření školy vyhovovat, mohou své děti umístit do jiných mateřských
škol v regionu. Kontakty na tato zařízení budou vyvěšeny na hlavní nástěnce v budově MŠ
Loštice a na školních webových stránkách. Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů lze provoz mateřské školy podle místních podmínek
omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících po projednání
se zřizovatelem. Zřizovatel mateřské školy ani předškolní zařízení zřízené městem nemá
povinnost zajistit dětem pobyt v jiné mateřské škole.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 54/1522: RM schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy Loštice paní K. K. o
uzavření Mateřské školy Loštice v době letních prázdnin na 3 týdny od 26. 7. 2021
do 13. 8. 2021.
33. RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí prostor kulturního domu k pořádání
příměstských táborů nájemci VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s, Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00
Praha 1 – Malá Strana, IČ: 24204137 za nájem 3.000,00 Kč za týden v ceně nájmu jsou
veškeré služby a energie spojené s nájmem, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1523: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí prostor kulturního domu
k pořádání příměstských táborů nájemci VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s, Velkopřevorské
náměstí 629/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 24204137 za nájem 3.000,00 Kč za
týden, v ceně nájmu jsou veškeré služby a energie spojené s nájmem, viz příloha.
34. RM znovu projednala záležitosti týkající se rozhodnutí rady města vydat kompostér pouze
zájemcům, kteří vrátí bio popelnici. Občané dle dotazníkového šetření preferují bio popelnici,
která se jim sváží od domu, před kompostérem. Dotazníkové šetření ukázalo, že je třeba
přehodnotit rozhodnutí rady města, ale současně je nutné v budoucnu zohlednit i vzrůstající
množství bio odpadu, které město likviduje na kompostárně, přičemž náklady na jeho
likvidaci stále stoupají. Důvodem růstu ceny je, že část nákladové položky tvoří cena svozu a
manipulace s odpadem. Z tohoto důvodu rada města Loštice přehodnotila své usnesení takto:
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
RM revokuje usnesení č. 47/1282 takto:
Usnesení 54/1524: RM schvaluje, v souladu se stanoveným cílem dotačního titulu OPŽP,
kterým je předcházení vzniku odpadů na území města, tyto pravidla pro přidělování
kompostérů na biologicky rozložitelný odpad:
- kompostéry budou nejprve přiděleny k nemovitostem, které v současné době
nemají popelnici na bio odpad, nebo jsou připraveni ji vrátit výměnou za
kompostér a jsou připraveni se zapojit do přecházení vzniku odpadů na území
města a biologicky rozložitelný odpad separovat
- dalším zájemcům, kteří si bio popelnici ponechají budou kompostéry přiděleny
v pořadí podle projeveného zájmu, přičemž přednost dostanou ti, co měli vyplněn
předběžný dotazník, a to až do vyčerpání množství, které bylo městem
zakoupeno, zájemcům o kompostér, na které se nedostane, nevzniká nárok na
přidělení kompostéru a musí řešit situaci svépomocí
Usnesení 54/1525: RM schvaluje přípravu změny systému nakládání s odpadem:
Varianta 1) služba svozu a manipulace s bio popelnicemi nebude nadále součástí
místního poplatku za komunální odpad, vzhledem k neustále rostoucím nákladům na
likvidaci odpadu tato služba nebude od 1. 1. 2022 součástí místního poplatku za
komunální odpad, službu občané budou mít možnost nadále využívat jako individuální
službu nad rámec místního poplatku
Varianta 2) zavedení motivační slevy k místnímu poplatku pro občany, kteří bio odpad
budou likvidovat na vlastních zahradách a nebudou využívat systém bio popelnic, který
vyžaduje zvýšené náklady města na likvidaci odpadu
RM ukládá starostce města připravit návrhy nastavení nového systému nakládání
s odpadem, kdy je nezbytné zvážit všechna úskalí obou variant. Termín do 30. 6. 2021.
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35. RM projednala návrh na zapojení účastníků dubnové výzvy 10 000 kroků jako součást
ocenění do rozhodování o uskutečnění jednoho ze 3 městem vybraných projektů, který by se
mohl na základě jejich rozhodnutí uskutečnit v našem městě, celkový počet 18 278 kilometrů,
které lidé za město Loštice v průběhu dubnové výzvy ušli bude přeměněno na částku 18 278
Kč, tedy za každý kilometr 1 Kč a tyto finanční prostředky budou účastníky dubnové výzvy
10 000 kroků vloženy na projekt, který při slavnostním vyhlášení výsledků vyberou – projekt,
který získá od účastníků dubnové výzvy, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků
nejvíce hlasů, město v letošním roce zařadí do realizovaných projektů.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 54/1526: RM schvaluje projekt zapojení účastníků dubnové výzvy 10 000
kroků a uvolnění částky 18 278 Kč na projekt, který bude účastníky dubnové výzvy
10 000 kroků vybrán k realizaci.

Dne 10. 05. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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