Zápis a usnesení č. 59 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 28.07.2021
(volební období 2018–2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Mgr. Blanka Zdráhalová,
Mgr. Pavel Kuba
Omluven: Rostislav Faltýnek
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 4:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 58
RM č. 58 nebyly uloženy úkoly ke splnění.
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 30.6. 2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1621: 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
30.06.2021, dle přílohy.
2. RM projednala průměrné přepočtené stavy pracovníků městského úřadu k 30.06.2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1622: RM schvaluje průměrné přepočtené počty pracovníků městského
úřadu ve výši 17,00 ke dni 30.06.2021, z toho 2 pracovníci v organizační složce Městské
kulturní středisko, knihovna a koupaliště Loštice.
3. RM projednala návrh na změnu termínu plnění a změnu předmětu plnění zhotovitele
SOCHAŘI, v.o.s., se sídlem Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc, dle smlouvy o dílo čj.
213/2021 ze dne 03.02.2021, jejímž předmětem je restaurování nemovité kulturní památky
kašny se sochou Svatopluka, na nám. Míru v Lošticích. Podstata změny předmětu plnění
spočívá ve změně zakončení olověné vany, původní řešení zakončení do lišty není ideální
z důvodu absence přepadu, kdy při zvednutí hladiny vody nad olověnou vanu by hrozilo
riziko zatečení mezi vanu a kašnu, proto na základě Rozšíření průzkumu kašny se sochou
Svatopluka v Lošticích, bylo rozhodnuto o zakončení do drážky. Dále byl navrhnut ze strany
zhotovitele posun termínu dokončení na datum 30.09.2021, původní termín byl pouze
předpokládaný od 04/2021 do 07/2021, staveniště bylo předáno na začátku června z důvodu
vyčkávání na výsledek žádostí o dotace. S ohledem na toto prodlení navrhuje zhotovitel posun
termínu dokončení o dva měsíce na 30.09.2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1623: RM schvaluje návrh na změnu termínu a změnu předmětu plnění
zhotovitele SOCHAŘI, v.o.s., se sídlem Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc, dle
smlouvy o dílo čj. 213/2021 ze dne 03.02.2021, jejímž předmětem je restaurování
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nemovité kulturní památky kašny se sochou Svatopluka, na nám. Míru v Lošticích a
souhlasí s posunem termínu dokončení na den 30.09.2021 a úpravou předmětu plnění
dle Rozšíření průzkumu kašny se sochou Svatopluka v Lošticích. RM pověřuje starostku
podpisem dodatku.
4. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Loštice, IČ 00302945, se
sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou,
a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jejímž
předmětem je realizace přeložky – dochránění celkem 35 m stávajícího kabelového vedení
uložením do normové hloubky a betonových žlabů s víkem – podpis smlouvy o přeložce je
podmínkou pro odsouhlasení PD „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice“. Celkové
předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši 87.000Kč. Pokud by v průběhu zpracování
byl požadavek ze strany města zrušen, nebo nebude uzavřena smlouva, uhradí město náklady
na PD ve výši 32.300Kč. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1624: RM schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem
Loštice, IČ 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, zast. Bc. Šárkou
Havelkovou Seifertovou, starostkou, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jejímž předmětem je realizace přeložky – dochránění
celkem 35 m stávajícího kabelového vedení uložením do normové hloubky a betonových
žlabů s víkem – podpis smlouvy o přeložce je podmínkou pro odsouhlasení PD „III/4442
ul. Moravičanská, Loštice“. Celkové předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši
87.000Kč. Pokud by v průběhu zpracování byl požadavek ze strany města zrušen nebo
nebude uzavřena smlouva, uhradí město náklady na PD ve výši 32.300Kč. RM pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
5. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice:
Odbor životního prostředí:
- rozhodnutí o platbě za trvalé odnětí ze ZPF – ZLKL
- příkaz – pokuta za přestupek – Z. B.
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální
stavební úřad:
- povolení částečné uzavírky – nám. Míru, akce města Místo pro přecházení
- OOP – přechodná úprava provozu – Malé nám., souvisí se stavební akcí města
- OOP – místní úprava provozu v Lošticích
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1625: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru životního prostředí a odboru stavebního úřadu.
6. RM projednala žádost paní I. N. o povolení ke kácení 3 ks jasanů ztepilých na pozemku
p.č. 1484 v k.ú.Loštice. Důvodem kácení je napadení stromů houbovou chorobou.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1626: RM schvaluje kácení 3 ks jasanů ztepilých na pozemku p.č. 1484
v k.ú. Loštice.
7. RM projednala návrh vedoucího MěKS, knihovny a koupaliště Loštice na pronájem pódia
6x4m se stage zastřešením Quardo konstrukcí 6,5 x 5.5 m případným zájemcům (zejména pro
potřeby Mikroregionu Mohelnicko apod.), dle přílohy. Po projednání RM schválila poměrem
hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1627: RM schvaluje pronájem pódia 6x4m se stage zastřešením Quardo
konstrukcí 6,5 x 5,5 m případným zájemcům (zejména pro potřeby Mikroregionu
Mohelnicko apod.), v obou předložených variantách, dle konkrétní potřeby řešení
pronájmu a rozhodnutí vedoucího MěKS. Cena za pronájem pódia 6x4m se stage
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zastřešením Quardo konstrukcí 6,5 x 5,5 m se stanoví ve výši 6.000,00 Kč/1 den, včetně
DPH.
8. RM projednala sdělení o zamítnutí dotace, dotační výzva č. 8 k podprogramu 298D2280 –
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí na projekt „Provedení ozdravných opatření nová budova ZŠ Loštice - venkovní žaluzie a
výměna celoprosklené plochy vestibulu včetně vchodových dveří“ viz příloha, projekt
vyhověl podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši finančních prostředků vyčleněných
ve státním rozpočtu nelze projekt zařadit mezi ty, kterým bude poskytnuta dotace, celkové
náklady projektu předběžně stanoveny na částku 2.687.783,00 Kč včetně DPH, do rozpočtu
města zapojena pouze předpokládaná výše podílu města na uznatelných nákladech projektu.
RM po zvážení situace a projednání situace s ředitelem školy, kdy teplota ve třídách v budově
nové školy v měsících květen, červen a září bývá v posledních letech kritická došla k názoru,
že je třeba venkovní žaluzie na budovu doplnit bez ohledu na získání finančních prostředků,
po dohodě s ředitelem školy budou přesunuty finanční prostředky z plánovaných oprav
chodníků kolem školy na realizaci projektu venkovních žaluzií nové budovy základní školy a
bude provedena příprava výběrového řízení na realizaci projektu s termínem dokončení
do 15. 12. 2021. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1628: RM bere na vědomí zamítnutí dotace dotační výzva č. 8
k podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí na projekt „Provedení ozdravných opatření nová
budova ZŠ Loštice-venkovní žaluzie a výměna celoprosklené plochy vestibulu včetně
vchodových dveří“, viz příloha. RM schvaluje realizaci části projektu „Provedení
ozdravných opatření nová budova ZŠ Loštice“ v rozsahu dodávky a montáže
venkovních žaluzií z vlastních zdrojů z rozpočtu města pro rok 2021.
9.
RM
se seznámila
s
výsledkem
jednání
výběrové
komise
projekt
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013993 Hospodaření se srážkovými vodami – Loštice
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci opatření podle žádosti o podporu
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1629: RM bere na vědomí výsledek jednání výběrové komise projekt
CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013993 Hospodaření se srážkovými vodami – Loštice,
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci opatření podle žádosti o
podporu.
10. RM projednala návrh změny poskytování dopravy pro občany města, návrh změny
reaguje na požadavek řešení situace, který vyplynul z jednání zastupitelstva města, doprava se
občanům města dlouhodobě neposkytuje vzhledem k pracovnímu vytížení zaměstnanců
technické správy a údržby města, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k redukci nabízené
služby, současně město jednalo se soukromými dopravci na území města, kteří služby
poskytují a kteří budou uváděni jako alternativa pro zajištění přepravy občanům našeho
města. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 59/1630: RM schvaluje změnu poskytování dopravy pro občany města dle
předloženého návrhu zpracovaného vedoucím technické správy a údržby města, viz
příloha.
Zapsal dne 28.07.2021 Jan Konečný

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

…………………………
Jan Konečný
místostarosta
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