Zápis a usnesení č. 51 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 31. 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. 50
Usnesení 50/1355.: RM bere na vědomí zprávu „Monitoring ovzduší Loštice“ za rok 2020,
viz příloha. RM bere na vědomí, že nebyl prokázán lokální dominantní zdroj znečištění. RM
bere na vědomí zhoršující se situaci v topné sezoně z důvodu využívání lokálních topenišť.
RM ukládá zveřejnit zprávu o stavu ovzduší za rok 2020 na webových stránkách města
k případnému nahlédnutí
- splněno
Usnesení 50/1356: RM bere na vědomí stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje
k projektu města „III/4442 - Loštice, ul. Moravičanská-komunikace pro pěší, nový
autobusový záliv, podélná stání, přechod pro chodce a 2x místa pro přecházení, viz příloha.
RM ukládá referentu úseku investic a stavebního řízení zaslat všem vlastníkům výzvu
k provedení zaústění dešťových svodů v souladu s platnou legislativou a ČSN napojením na
řad jednotné kanalizace, kdy zaústění dešťových svodů musí být vlastníkem nemovitosti
provedeno před vlastní realizací stavby města, popř. nejpozději v součinnosti s městem
vybraným zhotovitelem provádějícím rekonstrukce chodníků v ulici Moravičanská. RM
ukládá referentu úseku investic a stavebního řízení zaslat všem vlastníkům nemovitostí na
ulici Moravičanská v úseku plánovaného projektu rekonstrukce uličního prostoru kolem
silnice III/4442 oznámení o přípravě projektu společně s upozorněním, že před vlastní
realizací stavby je nutné vyřešit všechny přípojky sítí, na které není nemovitost napojena, po
rekonstrukci nebude městem vydáno kladné stanovisko se zásahem do rekonstruovaných
chodníků a komunikace
- splněno

Usnesení 50/1357: RM bere na vědomí přípravu výběrového řízení na dokončení projektu
výstavby komunikace, vjezdů a chodníků v lokalitě Na Pešti. RM ukládá starostce města oznámit
vlastníkům stavebních parcel připravovaný plán dokončení povrchů komunikace a
chodníků v lokalitě Na Pešti
- splněno

Usnesení 50/1361: RM schvaluje nabídku společnosti Viking group, s.r.o. Praha na výkup
použitých rostlinných olejů a tuků za cenu 9,- Kč/kg, RM schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o nakládání s odpady s firmou Viking group s.r.o., Praha za cenu 9,- Kč/kg. RM
ukládá referentu životního prostředí oznámit odběrateli s konkurenční nabídkou, že nám
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byla současným odběratelem nabídnuta vyšší cena za výkup použitých rostlinných olejů a
tuků.
- trvá
Usnesení 50/1371: RM bere na vědomí žádost ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zast. EMONTAS, IČ 25883551, Jiráskova 1273/7a, 779 00
Olomouc (zast. ENCO group, s.r.o., Petrou Neoralovou), a žádost o vydání souhlasu se
stavbou s názvem „Loštice – Vejmoly, č. parc. 1764/81“, číslo stavby: IV-12-8020197. Na
parc. č. 998/1, k.ú. Loštice, je vedeno původní venkovní vedení VN 3x 42-AL1/7ST1A, linky
VN číslo 53. Připojení nového odběrného místa na parc. č. 1764/81, k.ú. Loštice (vlastník
ZLKL, s.r.o.) je možné za předpokladu, že do tohoto vedení bude vložena nová betonová
podpěra 12,0m/ 3kN číslo 4 a to mezi podpěrnými body 1 a 2, na kterou bude osazen nový
svislý bezkomorový odpínač Flc-GB-S-N (US_SU_486), dle předložených příloh. RM žádá
stavební komisi Rady města Loštice o stanovisko k předložené žádosti před vlastním
projednáním předložené žádosti do 31.3.2021, termín stanoven tak, aby Rada města Loštice
mohla opětovně projednat na dalším jednání Rady města Loštice
- splněno
1. RM se seznámila s Výroční zprávou o hospodaření Základní školy Loštice za rok 2020, viz
příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1389: RM bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy
Loštice, okres Šumperk, příspěvkové organizace za rok 2020, viz příloha.
2. RM se seznámila s oznámením Mateřské školy Loštice o termínu zápisu dětí
k předškolnímu vzdělávání do MŠ, které se uskuteční dne 5. 5. 2021 od 8.00 hod. do 16.00
hod. v budově MŠ.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1390: RM bere na vědomí Oznámení Mateřské školy Loštice, okres
Šumperk, příspěvková organizace, o termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do
MŠ, které se uskuteční dne 5. 5. 2021 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v budově MŠ.
3. RM projednala nabídku firmy Bártek Rozhlasy, s.r.o., Praha, provozovna Valašské
Meziříčí, na rozšíření bezdrátového rozhlasu v lokalitě Pod Luštěm a ul. Havelkova a v nové
zástavbě rodinných domů v Žádlovicích. a na výměnu stávající rozhlasové ústředny.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 51/1391: RM schvaluje nabídku firmy Bártek Rozhlasy, s.r.o., Praha,
provozovna Valašské Meziříčí, na rozšíření bezdrátového rozhlasu v lokalitě Pod
Luštěm a ul. Havelkova a v nové zástavbě rodinných domů v Žádlovicích (lokalita K
Pešti).
4. RM projednala nabídku firmy Bártek Rozhlasy, s.r.o., Praha, provozovna Valašské
Meziříčí, na výměnu stávající rozhlasové ústředny.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 51/1392: RM neschvaluje nabídku firmy Bártek Rozhlasy, s.r.o., Praha,
provozovna Valašské Meziříčí, na výměnu stávající rozhlasové ústředny.
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5. RM projednala žádost projekční kanceláře PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6 o
vydání závazného stanoviska na kácení 49 ks dřevin na pozemcích ve správě ŘSD (vlastník
ČR) v souvislosti se stavbou silnice D35 Staré Město – Mohelnice.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 51/1393: RM schvaluje vydání závazného stanoviska na kácení 49 ks dřevin na
pozemcích p.č. 2244/7 a 2244/6 v k.ú. Loštice za podmínky uložení náhradní výsadby
kolem dálnice D35 v k.ú. Loštice, stromy tvoří významnou součást ochranné zeleně vůči
dálnici (viz příloha).
6. RM se seznámila se záměrem pronajmout nebytové prostory Koupaliště Loštice pro
Zajištění občerstvení pro návštěvníky koupaliště, dle přílohy. Po projednání schválila RM
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1394: RM schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout 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 dle
stanovených podmínek:
- 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.
7. RM projednala návrh řešení ordinace praktického lékaře pro dospělé na ulici Trávník
(bývalá ordinace dětského lékaře) předložený Ing. J. L., viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1395: RM schvaluje předložený návrh řešení ordinace praktického lékaře
pro dospělé na ulici Trávník (bývalá ordinace dětského lékaře) předložený Ing. J. L., viz
příloha.
8. RM projednala kupní smlouvu s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku s názvem
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Loštice“ se
společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 na
dodávku – Kompostéry o objemu min. 1050 litrů – 120 ks
Kompostéry o objemu min. 2000 litrů – 260 ks
Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3 – 2 ks
v celkové hodnotě 2.712.820,00 Kč včetně DPH viz příloha, nákup kompostérů a kontejnerů
na textil je realizován za podpory dotace z OPŽP ve výši 85 % celkových uznatelných
nákladů projektu. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1396: RM schvaluje kupní smlouvu s vítězným uchazečem o veřejnou
zakázku s názvem „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve
městě Loštice“ se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČ: 25347942 na dodávku
Kompostéry o objemu min. 1050 litrů – 120 ks
Kompostéry o objemu min. 2000 litrů – 260 ks
Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3 – 2 ks
v celkové hodnotě 2.712.820,00 Kč včetně DPH, viz příloha.
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9. RM projednala výsledek výběrového řízení na projekt „Úpravy uličního prostoru Malého
náměstí v Lošticích a realizace místa pro přecházení na náměstí Míru v Lošticích“, dle
předložené zprávy o otevírání obálek a hodnocení nabídek, viz příloha, osloveno bylo 7
uchazečů o veřejnou zakázku, do výběrového řízení se přihlásili 2 uchazeči o veřejnou
zakázku, ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové
ceny bez DPH, ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč č. 2 Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto ve výši 3.346.521,57
Kč bez DPH. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1397: RM schvaluje výběr zhotovitele společnost Dlažba Vysoké Mýto,
s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto s nabídkou ve výši
3.346.521,57 Kč bez DPH na projekt „Úpravy uličního prostoru Malého náměstí v
Lošticích a realizace místa pro přecházení na náměstí Míru v Lošticích“ dle předložené
zprávy o otevírání obálek a hodnocení nabídek, viz příloha. RM pověřuje starostku
města k uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Úpravy uličního prostoru
Malého náměstí v Lošticích a realizace místa pro přecházení na náměstí Míru
v Lošticích“ s vítězných uchazečem o veřejnou zakázku.
10. RM projednala cenovou nabídku na zhotovení střešního pláště, vč. souvisejících prací,
objektu sociálního zázemí pro zaměstnance a malometrážního bytu pro správce sběrného
dvora od zhotovitele A. M., IČ 60976608, 789 85 Mohelnice, ve výši 332.904,00 Kč bez
DPH. K podání cenové nabídky byli osloveni celkem 4 dodavatelé, nabídku podal pouze A.
M., ostatní poptaní dodavatelé se omluvili z kapacitních důvodů.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1398: RM schvaluje cenovou nabídku zhotovitele A. M., IČ 60976608,
789 85 Mohelnice, ve výši 332.904,00 Kč bez DPH, na zhotovení střešního pláště, vč.
souvisejících prací, objektu sociálního zázemí pro zaměstnance a malometrážního bytu
pro správce sběrného dvora. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
11. RM projednala předložený návrh řešení úpravy místní komunikace Na Výsluní, viz
příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1399: RM bere na vědomí předložené nabídky a navrhuje před samotnou
realizací ověřit požadavky občanů na případné zásahy do budoucí komunikace formou
vodovodních či jiných síťových přípojek.
12. RM projednala žádost paní G. S. o umístění Kamene zmizelých pro pana Václava
Konečného před dům na ulici Komenského 5, viz příloha. RM se seznámila s informacemi
předloženými panem L. Š. k tématu, viz příloha. Z informací vyplývá, že v Lošticích je
skutečně velké množství občanů, kteří si zaslouží poctu za svoji odvahu v době okupace a
všichni tito lidé si zaslouží hlubokou úctu, Kameny zmizelých byly v Lošticích za finanční
podpory města umístěny v souvislosti s židovskou komunitou jako součást historie Loštické
Synagogy, k uctění památky těch, jejichž rodiny byly v době války vyhlazeny a již neexistují
potomci, kteří by mohli uctít památku svých zesnulých.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1400: RM schvaluje umístění Kamene zmizelých pro pana Václava
Konečného do chodníku ve vlastnictví města, veškeré činnosti spojené s výrobou a
umístěním Kamene zmizelých si zajistí na svůj náklad žadatel o umístění Kamene
zmizelých, který chce uctít památku svých předků, nejedná se o projekt města
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realizovaný k uctění památky Židů, kteří pocházeli z Loštic a jejichž rodiny byly za
války vyhlazeny.
13. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 30.06.2020 mezi
AVZO TSČ ČR LOŠTICE PS, IČ 70640190, se sídlem Stanislavova 9, 789 85 Mohelnice,
zast. p. L. H., a městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice,
zastoupeným Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (pronajímatel), o nájmu
pozemků p.č. 1923/1, p.č. 1923/2 a část pozemku p.č. 1924, celkem 4256 m2, za účelem
provozování střelnice, prodloužení o dva roky, nájemné ve výši 2.400,- Kč/ rok.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1401: RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 30.06.2020 mezi AVZO TSČ ČR LOŠTICE PS, IČ 70640190, se sídlem Stanislavova
9, 789 85 Mohelnice, zast. p. L. H., a městem Loštice, IČ: 00302945, se sídlem nám. Míru
66/1, 789 83 Loštice, zastoupeným Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(pronajímatel), o nájmu pozemků p.č. 1923/1, p.č. 1923/2 a část pozemku p.č. 1924,
celkem 4256 m2, za účelem provozování střelnice, prodloužení o dva roky, nájemné ve
výši 2.400,- Kč/ rok. RM pověřuje starostku k podpisu dodatku.
14. RM projednala žádost R. Č., IČ 73339547, 789 83, Loštice, o povolení záboru pěší
komunikace před domem nám. Míru 54/13 v Lošticích, vedle výlohy obchodu Tvarůžkové
lahůdky, za účelem umístění propagačního obrazu, určeného k focení návštěvníků Loštic.
Obraz bude pevně uchycen na fasádě domu, rozsah záboru je 0,64 m2, výška obrazu 1,6 m,
vyklopení díky pantům 0,8 m. Jedná se o část pozemku podél domu, která pěšími není
využívána (hluché místo), za poplatek 2000,- Kč za rok.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1402: RM schvaluje žádost R. Č., IČ 73339547, 789 83, Loštice, o povolení
záboru pěší komunikace před domem nám. Míru 54/13 v Lošticích, vedle výlohy
obchodu Tvarůžkové lahůdky, za účelem umístění propagačního obrazu, určeného
k focení návštěvníků Loštic. Obraz bude pevně uchycen na fasádě domu, rozsah záboru
je 0,64 m2, výška obrazu 1,6 m, vyklopení díky pantům 0,8 m, za poplatek 2 000,- Kč za
rok za podmínky:
- Tabule bude umístěna na zkušební dobu do konce roku 2021, při kterém bude
sledováno, zda tabule netvoří překážku chodcům
- Tabule bude zajištěna tak, aby ji nebylo možné otevřít na více než 80 cm, a to
kotvením do stěny nikoli do chodníku, v chodníku nesmí vzniknout žádná pevná
překážka
- Tabule bude minimálně v době od 20.00 do 7.00 hod. uzavřena, tak, aby v této
době nedocházelo k její svévolné manipulaci na chodníku.
15. RM projednala žádost Ing. L. K., Loštice, o zábor chodníku před rodinným domem, za
účelem provádění opravy střešní krytiny od 24.03.2021 do 06.04.2021, v závislosti na
povětrnostních podmínkách. Jedná se o zábor cca 15 m2.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení
Usnesení 51/1403: RM bere na vědomí, že Ing. L. K., 789 83 Loštice, v rámci provádění
oprav střechy rodinného domu využívá zábor chodníku před rodinným domem 650/113,
Loštice, od 24.03.2021 do 06.04.2021, termín trvání v závislosti na povětrnostních
podmínkách. Poplatek za zábor nebude účtován.
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16. RM projednala žádost Ł. F., bytem 789 83 Loštice, o užívání části pozemku o výměře cca
26 m2 pozemku p.č. 1840/1, k.ú. Loštice, na břehu řeky Třebůvky naproti RD žadatele, za
účelem parkování. Žadatel svévolně tento prostor upravil, skryl vrchní vrstvu a provedl zásyp
(viz foto). Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1404: RM neschvaluje žádost Ł. F., 789 83 Loštice, o užívání části pozemku
o výměře cca 26 m2 pozemku p.č. 1840/1, k.ú. Loštice, na břehu řeky Třebůvky naproti
RD žadatele, za účelem parkování:
- jedná se o břehovou hranu řeky Třebůvky uvnitř biokoridoru řeky Třebůvky
Parkování vozidel v území města je možné pouze na k tomu vyhrazených parkovacích
místech, parkování u rodinných domů je, dle stavebního zákona, povinen řešit vlastník
nemovitosti na vlastním pozemku, nikoli na veřejných prostranstvích města mimo
vyhrazená parkovací místa. RM ukládá žadateli uvést pozemek do původního stavu, tj.
odstranění nově navezeného kameniva a navrácením zeminy.
17. RM projednala žádost R. T., Loštice, zast. L. L., 784 01 Litovel, o stanovisko města
Loštice, jako vlastníka sousedního pozemku, k dokumentaci pro společný územní souhlas a
ohlášení stavby s názvem „Rodinný dům U Valchy v Lošticích – výměna střešní konstrukce
s vestavbou podkroví, na parc. č. 1658, v k.ú. Loštice“, viz přílohy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1405: RM schvaluje žádost R. T., Loštice, zast. L. L., 784 01 Litovel, a
souhlasí s dokumentací pro společný územní souhlas a ohlášení stavby s názvem
„Rodinný dům U Valchy v Lošticích – výměna střešní konstrukce s vestavbou podkroví,
na parc. č. 1658, v k.ú. Loštice“, viz přílohy.
18. RM projednala žádost Ing. V. S., 789 74 Rohle, o povolení vyššího plotu v uliční části
pozemku, než původně vyžadovaných 120 cm pro oblast Na Pešti (jedná se o pozemek p. č.
203/44, k.ú. Žádlovice). Žadatel navrhuje výšku plotu v uliční části 150 cm z důvodů: 1)
nemožnost vymáhání pojistného plnění z pojistky domácnosti po vykradení (vyžadována
výška 150 cm), a 2) svažitost terénu spolu s modulovou výškou plotu s podezdívkou a
plotových výplní. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:1 toto usnesení:
Usnesení 51/1406: RM schvaluje žádost Ing. V. S., 789 74 Rohle, a povoluje na hranici
pozemku p. č. 203/44, k.ú. Žádlovice, a pozemku města výšku plotu 150 cm od nivelity
přilehlé komunikace.
19. RM Loštice projednala žádost ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zast. EMONTAS, IČ 25883551, Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc
(zast. ENCO group, s.r.o., P. N.), o vyjádření k záměru stavby s názvem „Loštice – Vejmoly,
č. parc. 1764/81“, číslo stavby: IV-12-8020197. Na parc. č. 998/1, k.ú. Loštice, je vedeno
původní venkovní vedení VN 3x 42-AL1/7ST1A, linky VN číslo 53. Připojení nového
odběrného místa na parc. č. 1764/81, k.ú. Loštice (vlastník ZLKL, s.r.o.) je možné za
předpokladu, že do tohoto vedení bude vložena nová betonová podpěra 12,0m/ 3kN číslo 4 a
to mezi podpěrnými body 1 a 2, na kterou bude osazen nový svislý bez komorový odpínač
Flc-GB-S-N (US_SU_486), dle předložených příloh, RM se seznámila se stanoviskem
předsedy stavební komise Rady města Loštice k předložené žádosti a při svém rozhodování
přihlížela i k tomuto stanovisku. RM se seznámila s návrhem dohody mezi městem Loštice a
společností ZLKL na kompenzaci za zatížení pozemku ve vlastnictví města novou podpěrou
ve výši 20.000,00 Kč darovací smlouvu účel využití daru „Zlepšení životního prostředí veřejného
prostoru v ulici Vejmoly“.
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Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1407: RM bere na vědomí stanovisko předsedy stavební komise Rady města
Loštice k předložené žádosti. RM schvaluje žádost ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zast. EMONTAS, IČ 25883551, Jiráskova 1273/7a,
779 00 Olomouc (zast. ENCO group, s.r.o., P. N.), a souhlasí se stavbou s názvem
„Loštice – Vejmoly, č. parc. 1764/81“, číslo stavby: IV-12-8020197. Na parc. č. 998/1,
k.ú. Loštice, je vedeno původní venkovní vedení VN 3x 42-AL1/7ST1A, linky VN číslo
53. Připojení nového odběrného místa na parc. č. 1764/81, k.ú. Loštice (vlastník ZLKL,
s.r.o.) je možné za předpokladu, že do tohoto vedení bude vložena nová betonová
podpěra 12,0m/ 3kN číslo 4 a to mezi podpěrnými body 1 a 2, na kterou bude osazen
nový svislý bez komorový odpínač Flc-GB-S-N (US_SU_486), dle předložených příloh za
podmínky, že celá přípojka od nového sloupu VNk bude realizovaná zemním vedením a
nebude vytvářeno žádné nové vzdušné vedení.
Usnesení 51/1408: RM schvaluje kompenzaci od společnosti ZLKL s.r.o. Loštice za
zatížení pozemku ve vlastnictví města novou podpěrou z důvodu vybudování nové
přípojky a trafostanice pro areál ZLKL ve výši 20.000,00 Kč. RM pověřuje starostku
města k uzavření darovací smlouvy. RM pověřuje starostku města seznámit předsedu
stavební komise s výsledkem rozhodnutí RM a požádat ho o návrh využití finančních
prostředků.
20. RM Loštice projednala návrh Smlouvy mezi městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru
66/1, 789 83 Loštice (budoucí povinná) a ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín (budoucí oprávněná), zast. EMONTAS, IČ 25883551,
Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc (zast. ENCO group, s.r.o., P. N.), o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020197/SOBS VB/1, na
pozemku parc. č. 998/1, k.ú. Loštice, umístění stavby zařízení distribuční soustavy – 1
betonová podpěra se svislým úsekovým odpínačem, za jednorázovou náhradu ve výši 1000,Kč + DPH po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1409: RM schvaluje Smlouvu mezi městem Loštice, IČ 00302945, nám.
Míru 66/1, 789 83 Loštice (budoucí povinná) a ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín (budoucí oprávněná), zast. EMONTAS, IČ
25883551, Jiráskova 1273/7a, 779 00 Olomouc (zast. ENCO group, s.r.o., P. N.), o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128020197/SOBS VB/1, na pozemku parc. č. 998/1, k.ú. Loštice, umístění stavby zařízení
distribuční soustavy – 1 betonová podpěra se svislým úsekovým odpínačem, za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč + DPH po provedení vkladu věcného břemene
do katastru nemovitostí. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
21. RM Loštice projednala žádost ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zast. ENCO group, s.r.o., IČ 26828570, se sídlem tř. Kosmonautů 989/8,
779 00 Olomouc, P. N., o vyjádření k záměru stavby s názvem „Loštice – Pod Ohrádkou,
přeložka NNv“, číslo stavby: IZ-12-8001965. Jedná se o demontáž stávajícího NN vedeného
kabelem AES 4x95 a AYKYz 4x25, vč. sloupů. Stavba – přeložka kabelového vedení NN – je
vyvolána stavbou vodní nádrže v lokalitě Pod Ohrádkou, k.ú. Loštice. Nové kabelové vedení
je uloženo na podpěrách. Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce, obecnými
technickými zásadami pro umisťování staveb a s ohledem na okolní stávající zástavbu a
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charakter pozemku. Stavbou jsou dotčeny parc.č. 1975/6, 1975/2, 1972/1, 1972/3, 1975/1 –
rozsah dotčení: nové kabelové vedení venkovní NN v délce cca 350 m a 6ks nové betonové
podpěry, a parc. č. 2259/83, 1881/1, 1982/2 – rozsah dotčení: demontáž původního
kabelového vedení NN v délce cca 30 m a 13 ks betonových podpěr. Viz dle předložených
příloh. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1410: RM schvaluje žádost ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zast. ENCO group, s.r.o., IČ 26828570, se sídlem tř.
Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, P. N., a souhlasí stavbou s názvem „Loštice – Pod
Ohrádkou, přeložka NNv“, číslo stavby: IZ-12-8001965. Jedná se o demontáž stávajícího
NN vedeného kabelem AES 4x95 a AYKYz 4x25, vč. sloupů. Stavba – přeložka
kabelového vedení NN – je vyvolána stavbou vodní nádrže v lokalitě Pod Ohrádkou, k.ú.
Loštice. Nové kabelové vedení je uloženo na podpěrách. Stavba je navržena v souladu
s územním plánem obce, obecnými technickými zásadami pro umisťování staveb a
s ohledem na okolní stávající zástavbu a charakter pozemku. Stavbou jsou dotčeny
parc.č. 1975/6, 1975/2, 1972/1, 1972/3, 1975/1 – rozsah dotčení: nové kabelové vedení
venkovní NN v délce cca 350 m a 6ks nové betonové podpěry, a parc. č. 2259/83, 1881/1,
1982/2 – rozsah dotčení: demontáž původního kabelového vedení NN v délce cca 30 m a
13 ks betonových podpěr, viz dle předložených příloh.
22. RM projednala návrh dohody o zrušení věcného břemene/ služebnosti mezi Z. H. 789 85
Mohelnice, a městem Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, IČ 00302945, jejímž
předmětem je zrušení věcného břemene vedení a údržby elektrického kabelu dle
geometrického plánu Ing. K. B. ze dne 12.12.2004, č. plánu 630-131/2004, které vzniklo na
základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.09.2005, s právními účinky ke dni
19.05.2006, na pozemcích p.č. 668/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p.č. 690/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v
k.ú. Loštice, obec Loštice, zapsaných v KN u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
pracoviště Šumperk. Zrušením a výmazem věcného břemene z KN dojde narovnání reálného
stavu – tedy malá vodní elektrárna již neexistuje a práva z věcného břemene p. H. nevyužívá.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1411: RM schvaluje návrh dohody o zrušení věcného břemene/ služebnosti
mezi Z. H., 789 85 Mohelnice, a městem Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice,
IČ 00302945, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene vedení a údržby
elektrického kabelu na pozemcích p.č. 668/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, a p.č. 690/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k.ú. Loštice, obec Loštice, zapsaných v KN u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk, a souhlasí s podáním návrhu na vklad
výmazem z KN. RM pověřuje starostku podpisem dohody.
23. RM projednala návrh manželů S. B. a E. B., Loštice, na opravu opěrné zdi, která se zčásti
zbortila. Opěrná zeď je cca na hranici pozemků p.č. 1276/1, k.ú. Loštice, ve vlastnictví města,
a pozemku p.č. 1280, k.ú. Loštice, který je ve vlastnictví společnosti ClaraDent zubní
ordinace s.r.o., Havelkova 337/10, Loštice, a ve SJM manželů S., 789 82 Moravičany, a
podpírá vrchní pozemek okolo zdravotního střediska. Prohlídkou místa bylo zjištěno, že
pozemek města byl v minulosti aktivněji užíván vlastníky předmětného domu (nyní
v rekonstrukci) – vysazeny okrasné keře, ovocný strom, vybudovány schůdky, oplocení, malá
zahrádka se sazenicemi jahod. Nyní zarostlé. Ve spodní partii dvorku byl svah odkopán, část
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svahu drží skála. Dle § 1024 OZ se má za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné
přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. Viz foto.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1412: RM bere na vědomí žádost manželů S. B. a E. B., bytem Pod Střelnicí,
Loštice, na opravu částečně zborcené opěrné zdi, která je cca na hranici pozemků p.č.
1276/1, k.ú. Loštice, ve vlastnictví města a pozemku p.č. 1280, k.ú. Loštice, který je ve
vlastnictví společnosti ClaraDent zubní ordinace s.r.o., Loštice, a ve SJM manželů S.,
Moravičany PSČ 78982, a podpírá vrchní pozemek okolo zdravotního střediska. RM
ukládá referentu investic a stavebního řízení zajistit vytyčení hranice pozemků.
24. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- oznámení o zahájení společného úz. a st. řízení – stavebník ZLKL, Moravičanská čp.
581/29, Loštice, přestavba výrobní haly 80ka,
- oznámení o zahájení společného úz. a st. řízení – stavebník ZLKL, Moravičanská čp.
581/29, Loštice, výrobně skladovací hala a spojovací krček, Loštice, ul. Palonínská,
- společný souhlas – stavebník J. V., Mohelnice, stavební úpravy RD č.pop. 60,
Palackého 7, se vznikem 2b.j. v podkroví,
- schválení stavebního záměru – stavebník ZLKL, Moravičanská čp. 581/29, Loštice,
přístavba výrobní haly, vč. napojení na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci a
rozvodů dešťové kanalizace se vsakovací jímkou,
- územní rozhodnutí – ČEZ distribuce, Teplická 874/8, Děčín – o umístění stavby zemní
vedení distribuční soustavy el. energie NN a VN, Loštice, ulice Pod Lesem, Ke
Koupališti, Na Výsluní, U Mlýna,
- oznámení o zahájení společného úz. a st. řízení – stavebník Město Loštice, FVE na
objektu č. 2 (nová budova) Základní školy v Lošticích,
- územní rozhodnutí – GasNet – plynovodní přípojka k RD, ul. Jižní čp. 768/36
Odbor stavebního úřadu, úsek silničního hospodářství a speciální stavební úřad:
- Oznámení o zahájení stavebního řízení – stavebník SSOK – pro stavby Silnice č.
III/4442 Loštice – ulice Moravičanská,
- OOP – stanovení místní úpravy provozu (mosty) – most Žádlovice,
- OOP – stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci –
parkoviště ul. Sokolská v Lošticích.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1413: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru životního prostředí a Odboru stavebního úřadu.
25. RM se seznámila s oznámením Základní školy Loštice o distančním zápisu dětí do
1. ročníku 2021–2022, který se uskuteční ve dnech 6. 4. 2021 až 16. 4. 2021 viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1414: RM bere na vědomí oznámení Základní školy Loštice o distančním
zápisu dětí do 1. ročníku 2021–2022, který se uskuteční ve dnech 6. 4. 2021 až 16. 4.
2021, viz příloha.
26. RM projednala předložený návrh výsadby zeleně v lokalitě Pod Luštěm předložený Ing. J.
M., viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1415: RM schvaluje návrh výsadby zeleně v lokalitě Pod Luštěm,
předložený Ing. J. M., viz příloha.
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27. RM projednala nabídku na výrobu reklamních předmětů od společnosti MaBaSta s.r.o.EXPODARKY, Brněnská 34, 692 01 Mikulov, viz příloha, na základě které schvaluje výrobu
těchto upomínkových předmětů s logem města – 100 ks triček, 100 ks samolepek, 100 ks
šňůrka na krk s karabinou, 50 ks bavlněná taška.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1416: RM schvaluje nabídku na výrobu reklamních předmětů od
společnosti MaBaSta s.r.o.-EXPODARKY, Brněnská 34, 692 01 Mikulov, viz příloha, na
základě, které schvaluje výrobu těchto upomínkových předmětů s logem města – 100 ks
triček, 100 ks samolepek, 100 ks šňůrka na krk s karabinou, 50 ks bavlněná taška.
28. RM projednala uzavření darovací smlouvy na částku 3 000,00 Kč od společnosti Zekof,
s.r.o., U Vody 8/18, 789 83 Loštice, IČ: 26832208 na podporu projektu „Dubnová výzva
10 000 kroků“. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1417: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na částku 3 000,00 Kč od
společnosti Zekof, s.r.o., U Vody 8/18, 789 83 Loštice, IČ: 26832208 na podporu projektu
„Dubnová výzva 10000 kroků“.
29. RM projednala žádost Z. P., Loštice na jarní ošetření 4 akátů a dvou javorů (tvarování
korun) na Komenského ulici a úhradu nákladů spojených s ošetřením stromů.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1418: RM neschvaluje žádost Z. P., Loštice na jarní ošetření 4 akátů a dvou
javorů (tvarování korun) na Komenského ulici a úhradu nákladů spojených s ošetřením
stromů, ošetření stromů není v plánu údržby města pro letošní rok. RM souhlasí, aby si
nájemce veřejných prostor ošetření dřevin provedl sám, má-li o ošetření stromů na
pronajatých plochách zájem.
30. RM projednala otázku příměstských táborů ve městě, RM se seznámila s možností
pořádání příměstských táborů předchozím provozovatelem koupaliště, společnost byla
několikrát starostkou města oslovena ke spolupráci k realizaci příměstských táborů na
koupališti a přes ujištění, že je o pořádání příměstských táborů ze strany provozovatele zájem
na opakovaný požadavek zaslání písemné žádosti k projednání a ke schválení pořádání
příměstských táborů na letním koupališti provozovatel nereaguje.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 51/1419: RM bere na vědomí situaci týkající se pořádání příměstských táborů
na letním koupališti a ukládá starostce města vstoupit v jednání s dalšími partnery k
pořádání příměstských táborů v Lošticích.

Dne 31. 03. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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