Zápis a usnesení č. 55 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 31. 05. 2021
(volební období 2018–2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka
Zdráhalová, Mgr. Pavel Kuba
Host RM: paní Večerková Věra – kronikářka města
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. 54
Usnesení 54/1503: RM bere na vědomí informace od členů fotbalového klubu SK Loštice,
RM ukládá starostce města pozvat do RM zástupce fotbalového klubu SK Loštice.
-trvá
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.
-splněno
1. RM projednala stanovení limitu pokladní hotovosti v pokladně na koupališti (Organizační
složka Městské kulturní středisko a koupaliště).
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1527: RM schvaluje stanovení limitu pokladní hotovosti na koupališti na
částku dle přílohy, a to od 01.06.2021.
2. RM projednala „Návrh závěrečného účtu Města Loštice za r. 2020“.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1528: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit „Návrh závěrečného
účtu Města Loštice za r. 2020“ s výrokem „bez výhrad“.
3. RM se seznámila s hospodařením Města Loštice k 30.4. 2021
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1529: RM schvaluje hospodaření Města Loštice k 30.4 2021, dle přílohy.
4. RM projednala Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1530: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021, dle přílohy.
5. RM projednala žádost Základní školy Loštice, příspěvkové organizace, Komenského 17,
Loštice o úpravu odpisového plánu pro rok 2021.
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Po projednání schválila RM poměrem 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1531: RM schvaluje úpravu odpisového plánu Základní školy Loštice,
příspěvkové organizace, Komenského 17, pro rok 2021, dle přílohy.
6. RM projednala žádost DOMOVA PRO SENIORY a pečovatelské služby Mohelnice,
příspěvkové organizace Medkova 419/1, Mohelnice o poskytnutí finančního daru na činnost.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1532: RM schvaluje poskytnutí finančního daru DOMOVU PRO
SENIORY a pečovatelské službě Mohelnice, příspěvkové organizaci Medkova 419/1,
Mohelnice na činnost, a to ve výši 3 000,- Kč. Finanční prostředky budou kryty změnou
rozpočtu v RM. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. RM projednala prodej upomínkových předmětů-hrnků s logem města, současně projednala
návrh na využívání upomínkových předmětů-hrnků s logem města k propagačním účelům a
do různých akcí a soutěží. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1533: RM schvaluje prodej upomínkových předmětů: hrnků s logem města,
včetně nastaveného ceníku – 1ks hrnek kónický barevný za 150, Kč, 1 ks hrnek kónický
bílý za 130,-Kč, cena je stanovena včetně DPH. RM schvaluje využívání upomínkových
předmětů hrnků s logem města k propagačním účelům a do různých akcí a soutěží do
kterých bude město zapojeno.
8. RM projednala žádost Loštické lesní s.r.o. o vydání prohlášení, že po dobu udržitelnosti
projektu reg. č. 20/005/19210/671/219/001776- Technologie pro výrobu štípaného palivového
dříví, nedostane Loštická lesní s.r.o., Moravičanská 454/27, Loštice výpověď z nájmu lesních
pozemků, dle nájemní smlouvy ze dne 5. 10. 2004 minimálně 5 let ode dne převedení dotace.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1534: RM vydává prohlášení Města Loštice, v zastoupení starostky města
Loštice, Bc. Šárky Havelkové Seifertové, že po dobu udržitelnosti projektu reg. č.
20/005/19210/671/219/001776 – Technologie pro výrobu štípaného palivového dříví,
nedostane Loštická lesní s.r.o., Moravičanská 454/27, 789 83 Loštice, IČ: 26831783,
výpověď z nájmu lesních pozemků, dle nájemní smlouvy ze dne 5. 10. 2004 minimálně
5 let ode dne převedení dotace.
9. RM projednala žádost Loštické lesní s.r.o. o vydání prohlášení, že po dobu udržitelnosti
projektu reg. č. 20/011/04432b/671/002602 – Rekonstrukce lesní cesty 1L U Huberta,
nedostane Loštická lesní s.r.o., Moravičanská 454/27, Loštice výpověď z nájmu lesních
pozemků, dle nájemní smlouvy ze dne 5. 10. 2004 minimálně 5 let ode dne převedení dotace.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1535.: RM vydává prohlášení Města Loštice, v zastoupení starostky města
Loštice, Bc. Šárky Havelkové Seifertové, že po dobu udržitelnosti projektu reg. č.
20/011/04432b/671/002602 – Rekonstrukce lesní cesty 1L U Huberta, nedostane Loštická
lesní s.r.o., Moravičanská 454/27, 789 83 Loštice, IČ: 26831783, výpověď z nájmu
lesních pozemků, dle nájemní smlouvy ze dne 5. 10. 2004 minimálně 5 let ode dne
převedení dotace.
10. RM projednala návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a
Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na
udržitelný rozvoj území včetně předložených námitek a jejich odůvodnění
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1536 RM bere na vědomí návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního
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rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území a schvaluje předložení těchto
námitek:
•

•

Nesouhlasíme se změnou v kapitole A.4.1.6. v bodě 40., kdy se před poslední větu
začínající slovy „Podmínky pro upřesnění koridoru“ vkládá text v tomto znění:
„V plochách dotčených vymezením koridoru a plochách sousedících, tj. i mimo
koridor, je připuštěno řešení staveb souvisejících se stavbou hlavní, nebo jejich
částí, bez kterých by nebylo možné tuto stavbu realizovat (chápe se možnost
umístění souvisejících a vyvolaných staveb, které budou s hlavní stavbou, pro
kterou je koridor vymezen, tvořit komplexní funkční celek např. zemní práce,
přeložky inženýrských sítí, účelové komunikace, lokalizaci souvisejících zařízení
apod.).“
nesouhlasíme se změnou v textové části Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje v kapitole A.4.1.6. v bodě 45., kde se za slovo „křižovatek“ doplňuje text „a
odpočívek“ –

RM schvaluje předložené důvody námitek k Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území, viz příloha „Námitky k návrhu
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů
návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný
rozvoj území“ a ukládá starostce města Loštice odeslat námitky Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.
11. RM projednala návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání s nájemcem Martinec
Petr s.r.o., 789 82, IČ: 04895177, na pronájem části budovy č. ev. 49 v areálu letního
koupališti na provoz občerstvení, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1537: RM schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání
s nájemcem Martinec Petr s.r.o., 789 82 Moravičany, IČ: 04895177, na pronájem části
budovy č. ev. 49 v areálu letního koupališti na provoz občerstvení, viz příloha.
12. RM projednala sdělení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, ve kterém se
uvádí, že do systému dálkového ovládání varování obyvatel města před nebezpečím jsou
zapojeny jako rotační sirény tak i obecní rozhlas, viz příloha. HZS navrhuje převedení
dálkového ovládání do majetku města a toto dále používat jako součást jednotného systému
varování a vyrozumění nebo demontovat dálkové ovládání silami HZS a využít jej v jiných
lokalitách Olomouckého kraje viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1538: RM schvaluje převedení dálkového ovládání do majetku města a toto
dále používat jako součást jednotného systému varování a vyrozumění (doporučeno
velitelem JSDH).
13. RM projednala žádost paní K. B. o vybudování komunitní zahrádky na pozemku p.č.
594/1 v k.ú. Loštice, obec Loštice v majetku města, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1539: RM schvaluje žádost paní K. B. o vybudování komunitní zahrádky na
pozemku p.č. 594/1 v k.ú. Loštice, obec Loštice v majetku města bezplatně pouze za
údržbu pozemku viz příloha za podmínky:
- bude stanoven rozsah komunitní zahrádky zákresem v situační mapě
- bude stanovena zkušební doba provozu komunitní zahrádky a poté provedena
kontrola účelu užívání komisí životního prostředí
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-

žadatelka se písemně zaváže, že se o vymezený prostor bude pravidelně starat
žadatelka se zaváže, že v případě ukončení provozování komunitní zahrádky
oznámí tuto skutečnost městu a dohodne se s městem na způsobu ukončení
(uvedení pozemku do stavu pro převzetí vlastníkem pozemku).

14. RM projednala návrh na opravu střechy na hasičské zbrojnici předložený velitelem hasičů,
celková kalkulace nákladů na realizaci opravy střechy hasičské zbrojnice je 120.000,00 Kč
(materiál + práce).
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1540: RM schvaluje opravu střechy na hasičské zbrojnici včetně předložené
kalkulace nákladů na realizaci opravy střechy hasičské zbrojnice je 120.000,00 Kč
(materiál + práce).
15. RM projednala cenovou nabídku od společnosti SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova
523/10, 787 01, Šumperk na opravu povrchu kolem garáží v lokalitě U Mlýna ve výši
325.770,48 Kč včetně DPH viz příloha, cenová nabídka byla porovnávána s dalšími dvěma
nabídkami, nabídka od společnosti SUEZ Technický servis s.r.o. odpovídá požadavkům
města na realizaci opravy
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1541: RM schvaluje nabídku od společnosti SUEZ Technický servis s.r.o.,
Hybešova 523/10, 787 01, Šumperk na opravu povrchu kolem garáží v lokalitě U Mlýna
ve výši 325.770,48 Kč včetně DPH, viz příloha.
16. RM projednala návrh na změnu svislého dopravního značení na nám. Míru, viz příloha,
jedno místo pro osoby se zdravotním postižením bude nahrazeno místem pro parkování
cyklistů, kterých ve městě i v souvislosti s cyklotrasou „Ochutnej Moravu na kole“ přibývá.
Místa pro osoby se zdravotním postižením jsou na náměstí Míru vyhrazena v celkovém počtu
3 ks, návrh byl projednán s Dopravním inspektorátem Policie ČR, který s navrhovaným
řešením vyslovil předběžný souhlas
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1542: RM schvaluje návrh na změnu svislého dopravního značení na nám.
Míru, viz příloha. RM schvaluje nákup stojanů na kola pro vytvořené místo parkování
kol.
17. RM projednala návrh změny obecního systému odpadového hospodářství a změny
stanovení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh řešení:
- snížit u panelových domů frekvenci svozu odpadů na 14 dní, tak jak je to zavedeno
v celém městě
- zvážit možnost přechodu na systém kapacity soustřeďovacích prostředků (nádob na
odpad) – (80, 120 a 240l, 1100 l)
- systém kapacity soustřeďovacích prostředků (nádob na odpad) by umožnil zpoplatnit i
nádoby na bioodpad
- celý systém bychom měli doplnit o namátkové kontroly, zda popelnice skutečně
obsahuje pouze zbytkový odpad
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1543: RM bere na vědomí návrh na přechod na systém kapacity
soustřeďovacích prostředků (nádob na odpad). RM ukládá starostce města ve
spolupráci s komisí životního prostředí připravit návrh přechodu na nový systém.
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18. RM projednala žádost ředitele základní školy o zvolení zástupců zřizovatele do školské
rady Základní školy Loštice na následující tříleté období.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1544: RM schvaluje zvolení zástupců zřizovatele do školské rady Základní
školy Loštice na následující tříleté období v tomto složení Mgr. Helena Koppová a
Rostislav Faltýnek a doporučuje ZM vybrané kandidáty do školské rady Základní školy
Loštice ke schválení.
19. RM projednala návrh smlouvy Krajského úřadu Olomouckého kraje na poskytnutí
investiční dotace na zajištění akceschopnosti JSDH ve výši 110.900, -Kč pro pořízení
prostředků pro hašení a čerpání.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1545: RM schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 110.900, - Kč
od Olomouckého kraje na pořízení prostředků pro hašení a čerpání.
RM schvaluje spolufinancování města ve výši 169.100, -Kč.
RM schvaluje znění „Smlouvy o poskytnutí dotace“ uzavřené mezi Městem
Loštice a Olomouckým krajem.
20. RM se seznámila s předloženým návrhem „Smlouvy o výpůjčce a darování kompostéru “
pro občany.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1546: RM schvaluje uzavření „Smluv o výpůjčce a darování kompostéru“
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku podpisem smluv s občany.
21. RM se seznámila s předloženým návrhem „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví
k nemovité věci – bio nádoby“ pro občany.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1547: RM schvaluje uzavření „Smluv o bezúplatném převodu vlastnictví
k nemovité věci – bio nádoby“ pro občany dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku podpisem smluv s občany.
22. RM projednala úpravu výše nájmu bytů v bytových domech 748,749 a 750 na Hradské
ulici v Lošticích (o zjištěnou míru inflace za rok 2020 ve výši 3,2 %) ze současných 65,66 Kč
za 1 m2 na 67,76 Kč za 1 m2 od 1.7.2021. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
Usnesení 55/1548: RM schvaluje navýšení nájmu v bytových domech na Hradské ulici
748,749 a 750 od 01.07. 2021 o zjištěnou míru inflace (za rok 2020) ve výši 3,2 % na cenu
67,76 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.
23. RM projednala žádost paní L. B. o prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1549.: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 748/12 na
Hradské ulici v Lošticích paní L. B. do 28.06.2023.
24. RM projednala žádost paní M. D. 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 55/1550: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích paní M. D. do 28.06.2023.
25. RM projednala žádost paní M. V. 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:
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Usnesení 55/1551: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 750/16 na
Hradské ulici v Lošticích paní M. V. do 28.06.2023.
26. RM projednala nabídku společnosti TextilEco a.s. na výměnu jednoho kontejneru na textil
za Penguin Box. Polovina boxu slouží pro sběr použitého textilu, polovina jako zásilkový box
České pošty, a.s. Smluvní podmínky s firmou TextilEco a.s. se výměnou kontejneru na textil
za Penguin Box nemění.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1552: RM schvaluje výměnu jednoho kontejneru na textil za Penguin Box a
pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě s firmou TextilEco a.s.
27. RM projednala návrh smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Loštice, IČ 00302945,
nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(„oprávněný“), a společností Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, zast. Ing. Z. D., ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem v Olomouci,
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc („povinný“), kterou se zřizuje věcné břemeno
spočívající v právu umístit a udržovat stavby veřejného osvětlení a propustku související se
stavbou s názvem „Město Loštice – rekonstrukce ulice Pod Luštěm“. Předložená smlouva o
zřízení služebnosti vychází ze smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2018. Náklady na vklad do
KN nese město, služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za úplatu 10.713,14 Kč, vč. DPH,
plocha věcného břemene činí 122,97 m2.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1553: RM schvaluje návrh smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („oprávněný“), a společností Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013,
se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zast. Ing. Z. D., ředitelem závodu Horní
Morava, se sídlem v Olomouci, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc („povinný“),
kterou se zřizuje věcné břemeno spočívající v právu umístit a udržovat stavby veřejného
osvětlení a propustku související se stavbou s názvem „Město Loštice – rekonstrukce
ulice Pod Luštěm“. Náklady na vklad do KN nese město, služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou za úplatu 10.713,14 Kč, vč. DPH, plocha věcného břemene činí 122,97 m 2. RM
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
28. RM města projednala žádost spol. MSS – projekt s.r.o., IČ 26849836, se sídlem
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, jakožto zmocněnce města Loštic, o zvláštní užívání místní
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umístění veřejného osvětlení v ul. Trávník do místní komunikace II. tř. č. 7b, ul. Trávník, na
pozemku p. č. 668/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, a místní komunikace IV. tř. č. 52d,
chodník – Trávník, na pozemku parc. č. 676, ostatní plocha, zapsané na LV č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Šumperk pro obec
a katastrální území Loštice. Jedná se o úpravu veřejného osvětlení v ul. Trávník, které je
dotčeno samostatnou přeložkou (demontáží) nadzemního vedení – demontáž stávajícího
betonového sloupu, jehož součástí je i stávající svítidlo veřejného osvětlení. Toto bude
nahrazeno novým sloupem a svítidlem. V rámci objektu bude přidán sloup se svítidlem před
vchod do školní jídelny.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1554: RM schvaluje žádost spol. MSS – projekt s.r.o., IČ 26849836, se
sídlem Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, jakožto zmocněnce města Loštic, žádost, a
povoluje umístění veřejného osvětlení v ul. Trávník do místní komunikace II. tř. č. 7b,
ul. Trávník, na pozemku p. č. 668/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, a místní
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komunikace IV. tř. č. 52d, chodník – Trávník, na pozemku parc. č. 676, ostatní plocha,
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního
pracoviště Šumperk pro obec a katastrální území Loštice. Jedná se o úpravu veřejného
osvětlení v ul. Trávník, které je dotčeno samostatnou přeložkou (demontáží)
nadzemního vedení – demontáž stávajícího betonového sloupu, jehož součástí je i
stávající svítidlo veřejného osvětlení. Toto bude nahrazeno novým sloupem a svítidlem.
V rámci objektu bude přidán sloup se svítidlem před vchod do školní jídelny.
29. RM města projednala žádost J. K., 789 83 Loštice, o zvláštní užívání pozemní
komunikace – místní komunikace IV. třídy č. 33d, chodník Komenského ul., na pozemku p. č.
91/5, k. ú. a obec Loštice, ostatní plocha – ostatní komunikace, LV 10001, podle § 25 odst. 6
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pro provádění stavebních prací
(hydroizolace domu) u domu Komenského 172/3, Loštice, parc. č. 66, zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Loštice. Poplatek za zábor se nepředepisuje z důvodu úpravy chodníku v místě
vjezdu (majetek města) na vlastní náklad žadatelky, u něhož došlo k sednutí podkladních
vrstev.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1555: RM schvaluje žádost J. K., 789 83 Loštice, a povoluje provádění
stavebních prací po dobu 10 dní u domu Komenského, Loštice, parc. č. 66, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Loštice. Poplatek za zábor se nepředepisuje z důvodu úpravy
chodníku na náklad žadatelky v místě vjezdu (majetek města), u něhož došlo k sednutí
podkladních vrstev.
30. RM města projednala žádost J. K., 789 83 Loštice, o zvláštní užívání pozemní
komunikace – místní komunikace chodník nám. Míru u NS parc. č. 89/1, k.ú. a obec Loštice,
ostatní plocha – ostatní komunikace, LV 10001, podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, pro provádění stavebních prací délce max. 1 den – přistavení
plošiny k domu Olomoucká 10/7, parc. č. 83, k.ú. Loštice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1556: RM schvaluje žádost J. K., 789 83 Loštice, a povoluje provádění
stavebních prací po dobu 1 dne (03.06.2021) na místní komunikaci – chodník nám. Míru
u NS parc. č. 89/1, k.ú. a obec Loštice, ostatní plocha – ostatní komunikace, LV 10001,
pro provádění stavebních prací – přistavení plošiny k domu Olomoucká 10/7, parc. č.
83, k.ú. Loštice.
31. RM projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Loštice, IČ 00302945,
nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(„příjemce“), a Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00
Olomouc, zast. Bc. J. Ž., členem rady na základě pověření („poskytovatel“), kterou poskytuje
dotaci ve výši 25.000 Kč za účelem podpory obnovy staveb drobné architektury místního
významu, kamenného kříže s figurou ukřižovaného Krista na ul. Olomoucká v Lošticích - na
odstranění následků dlouhodobé absence odborné údržby a silně narušeného stavu kříže
s figurou. Dotace bude poskytnuta po provedení obnovy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1557: RM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („příjemce“), a Olomouckým krajem, IČ 60609460, se sídlem
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, zast. Bc. J. Ž., členem rady na základě
pověření („poskytovatel“), kterou poskytuje dotaci ve výši 25.000 Kč za účelem podpory
obnovy staveb drobné architektury místního významu, kamenného kříže s figurou
ukřižovaného Krista na ul. Olomoucká v Lošticích - na odstranění následků dlouhodobé
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absence odborné údržby a silně narušeného stavu kříže s figurou. Dotace bude
poskytnuta po provedení obnovy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
32. 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 J. M., 789 83 Loštice (nájemce), jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1646, trvalý
travní porost, o výměře 431 m2, a parc. č. 1654/6, vodní plocha (na pozemku je drobná
budova), o výměře 61 m2, oba v k.ú. Loštice, za účelem využití k uskladnění drobného
materiálu, chovu užitkového zvířectva, příp. k zahradničení. Nájemné 1 Kč/ m2/ rok, délka
nájmu 10 let s 3měsíční výpovědní lhůtou, i bez důvodu.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1558: 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 J. M., 789 83 Loštice (nájemce), jejímž předmětem je
nájem pozemků parc. č. 1646, trvalý travní porost, o výměře 431 m 2, a parc. č. 1654/6,
vodní plocha, o výměře 61 m2, oba v k.ú. Loštice, za účelem využití k uskladnění
drobného materiálu, chovu užitkového zvířectva, příp. k zahradničení. Nájemné 1 Kč/
m2/ rok, délka nájmu 10 let s 3měsíční výpovědní lhůtou, i bez důvodu. RM pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
33. RM projednala žádost J. M., 78983 Loštice, o souhlas se stavbou garáže, umístění je blíže
patrné z přiloženého koordinačního situačního výkresu.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1559: RM schvaluje žádost J. M., 789 83 Loštice, a povoluje stavbu garáže,
umístění je blíže patrné z přiloženého koordinačního situačního výkresu.
34. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Loštice, IČ 00302945, se sídlem
nám. Míru 66/1, 78983 Loštice (půjčitel), a společností Dobrodružná Morava, z.s., Gen. Píky
299/10 , 779 00 Olomouc, IČ: 05991714 (vypůjčitel), jejímž předmětem je bezplatné užívání
areálu letního koupaliště v Lošticích, tj. pozemek p.č. 1880 o výměře 7270 m², druh pozemku
sportoviště a rekreační plocha zapsaný na LV č. 10001 v k.ú. Loštice, obec Loštice, a z
vnitřních prostor hygienické zařízení letního koupaliště (sprchy a WC), zázemí pro
provozovatele - místnost při vchodu do areálu koupaliště se samostatným vchodem vše
v objektu č. ev. 49 na pozemku p.č. 1879 zapsaném na LV č. 10001 v k.ú. Loštice, obec
Loštice, a dřevěnou budovu v zadním levém rohu areálu jako sklad metodického materiálu na
pozemku p.č. 1880, a to v termínech o pořádání tří turnusů příměstských táborů v od 12. 7.
2021 do 16. 7. 2021, od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021 a od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1560: RM schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Loštice, IČ
00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice (půjčitel), a společností Dobrodružná
Morava, z.s., Gen. Píky 299/10 , 779 00 Olomouc, IČ: 05991714 (vypůjčitel), jejímž
předmětem je bezplatné užívání areálu letního koupaliště v Lošticích, tj. pozemek p.č.
1880 o výměře 7270 m², druh pozemku sportoviště a rekreační plocha zapsaný na LV č.
10001 v k.ú. Loštice, obec Loštice, a z vnitřních prostor hygienické zařízení letního
koupaliště (sprchy a WC), zázemí pro provozovatele - místnost při vchodu do areálu
koupaliště se samostatným vchodem vše v objektu č. ev. 49 na pozemku p.č. 1879
zapsaném na LV č. 10001 v k.ú. Loštice, obec Loštice, a dřevěnou budovu v zadním
levém rohu areálu jako sklad metodického materiálu na pozemku p.č. 1880, a to
v termínech o pořádání tří turnusů příměstských táborů v od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021,
od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021 a od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021. RM pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
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35. RM se seznámila s návrhem Provozního řádu pro Koupaliště Loštice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1561: RM schvaluje Provozní řád pro Koupaliště Loštice od 01.06.2021.
36. RM se seznámila s návrhem výše vstupného pro Koupaliště Loštice pro rok 2021
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1562: RM schvaluje návrh výše vstupného pro Koupaliště Loštice pro rok
2021.
37. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- společné povolení – přestavba haly v areálu fy ZLKL
- společný souhlas RD – V. K.
- společný souhlas – úprava chaty, M. K.
- oznámení o zahájení společného řízení – Unifroll CZ, zpevněné plochy
- Š. J. – oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby, usnesení o přerušení řízení o
odstranění stavby, oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby, pozvání
k ústnímu jednání
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství:
- oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby – Úprava veřejného
prostranství ul. Pod Luštěm
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikace – umístění VO Moravičanská
- OOP – stanovení místní úpravy provozu parkoviště ul. Sokolská v Lošticích
Odbor životního prostředí:
- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF – Unifroll CZ s.r.o.
- oznámení o zahájení řízení o platbě odvodů – ZLKL, Výstavba výrobní haly
Maksantova
- rozhodnutí o platbě odvodů ze trvalé odnětí půdy ze ZPF – Unifroll CZ, Hala –
obrobna CMM
- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF – Město Loštice
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1563: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu.
38. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucími prodávajícími paní
R. K., 789 85 Mohelnice, a panem I. F., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/69 o
výměře 10305 m², druh pozemku orná půda, zapsaného na LV č. 141 v k.ú. Loštice, obec
Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz
příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1564: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s
budoucími prodávajícími paní R. K., 789 85 Mohelnice, a panem I. F., bytem 789 83
Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/69 o výměře 10305 m², druh pozemku orná půda
zapsaného na LV č. 141 v k.ú. Loštice, obec Loštice, u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj,
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katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha. RM doporučuje ZM odkoupení pozemku
za podmínek dohodnutých smlouvou o smlouvě budoucí schválit.
39. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím prodávajícím paní
M. K., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/67 o výměře 6264 m², druh pozemku
orná půda, zapsaného na LV č. 1843 v k.ú. Loštice, obec Loštice u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha. Po projednání RM schválila
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1565: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím
prodávajícím M. K., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/67 o výměře 6264 m²,
druh pozemku orná půda, zapsaného na LV č. 1843 v k.ú. Loštice, obec Loštice, u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha.
RM doporučuje ZM odkoupení pozemku za podmínek dohodnutých smlouvou o
smlouvě budoucí schválit.
40. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím prodávajícím panem
F. R., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/65 o výměře 14960 m2, druh pozemku
orná půda, zapsaného na LV č. 534 v k.ú. Loštice, obec Loštice, u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha. Po projednání RM schválila
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1566: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím
prodávajícím panem F. R., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/65 o výměře
14960 m2, druh pozemku orná půda, zapsaného na LV č. 534 v k.ú. Loštice, obec
Loštice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk,
viz příloha. RM doporučuje ZM odkoupení pozemku za podmínek dohodnutých
smlouvou o smlouvě budoucí schválit.
41. RM projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím prodávajícím paní
M. B., 789 83 Loštice na prodej pozemku p.č. 1896/64 o výměře 4600 m², druh pozemku orná
půda, zapsaného na LV č. 1671 v k.ú. Loštice, obec Loštice, u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha. Po projednání RM schválila
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 55/1567: RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s budoucím
prodávajícím paní M. B., 789 83 Loštice, na prodej pozemku p.č. 1896/64 o výměře 4600
m², druh pozemku orná půda, zapsaného na LV č. 1671 v k.ú. Loštice, obec Loštice, u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, viz příloha.
RM doporučuje ZM odkoupení pozemku za podmínek dohodnutých smlouvou o
smlouvě budoucí schválit.
Dne 31. 05. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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