Zápis a usnesení č. 57 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 28.06.2021
(volební období 2018–2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka Zdráhalová,
Mgr. Pavel Kuba
Omluven: Jan Konečný
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. 56
RM č. 56 nebyly uloženy úkoly ke splnění.
1. RM projednala návrh na vydání mimořádného čísla Hlasu Loštic nebo samostatné tiskoviny
věnující se problematice odpadů, doporučuji řešit ve formátu A4 v barevné verzi, který bude
obsahovat i všechny změny, na kterých se do září dohodneme v řešení odpadového
hospodářství. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1583: RM schvaluje vydání mimořádného čísla Hlasu Loštic, nebo
samostatné tiskoviny věnující se problematice odpadů ve formátu A4 v barevné verzi,
který bude obsahovat všechny změny, na kterých se do září dohodneme v rámci řešení
odpadového hospodářství.
2. RM se zabývala stížností pana P. na nezajišťování dopravy pro občany města dle platného
ceníku služeb vydaného městem Loštice, k jednání byl přizván vedoucí technického úseku
města, pan V. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1584: RM bere na vědomí vyjádření vedoucího technického úseku města
pana V. RM ukládá vedoucímu technického úseku města, panu V., předložit do příští
RM návrh pravidel poskytování dopravy pro občany našeho města,
3. RM projednala Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603493898 uzavřený mezi
Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem, Pobřežní 665/21, Praha 8
a městem Loštice, nám. Míru 66 s účinností od 15. 6. 2021 – viz příloha. Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
RM revokuje usnesení 54/1505:
Usnesení 57/1585: RM neschvaluje nabídku pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG na
pojištění právní ochrany odpovědnosti, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1586: RM schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603493898
uzavřený mezi Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem,
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Pobřežní 665/21, Praha 8 a městem Loštice, nám. Míru 66 s účinností od 15. 6. 2021, viz
příloha.
4. Z důvodu následného zjištění neúplnosti nabídky zhotovitele byl projekt střešního pláště
sběrného dvora dopracován, RM projednala cenovou nabídku společnosti GRÉZA s.r.o.,
IČ 05157358, se sídlem Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, na zhotovení střešního
pláště, vč. souvisejících prací, objektu sociálního zázemí pro zaměstnance a malometrážního
bytu pro správce sběrného dvora, ve výši 467.609,17 Kč bez DPH, tj. 565.807,10 Kč vč.
DPH. Jedná se o výsledek nového výběrového řízení, které bylo zahájeno na základě
dopracování projektové dokumentace střešního pláště, neboť v předchozím výběrovém řízení
byla podána jedna neúplná cenová nabídka firmou Antonín Michalčák, IČ: 60976608, se
sídlem 789 85 Mohelnice, ve výši 332.904,00 Kč bez DPH, kterou před zahájením prací
navýšil dle „svých zkušeností“ – podkladem byla projektová dokumentace pro rekonstrukci
objektu. V druhém výběrovém řízení, s aktualizovanou projektovou dokumentací, bylo
poptáno 5 zhotovitelů, z nichž 3 se omluvili pro nedostatek kapacit do konce roku 2021, jeden
podal nabídku, pátý zhotovitel neodpověděl. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
4:0:0 toto usnesení:
RM revokuje usnesení č. 51/1398, kterým schválila cenovou nabídku zhotovitele
Antonína Michalčáka, IČ 60976608, se sídlem U Hřiště 232/7, 78985 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
takto:
Usnesení 57/1587: RM ruší usnesení 51/1398 z důvodu následného zjištění neúplnosti
nabídky zhotovitele.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1588: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti GRÉZA s.r.o.,
IČ: 05157358, se sídlem Trpinky 46/7, Vrahovice, 798 11 Prostějov, na zhotovení
střešního pláště, vč. souvisejících prací, objektu sociálního zázemí pro zaměstnance a
malometrážního bytu pro správce sběrného dvora, ve výši 467.609,17 Kč bez DPH,
tj. 565.807,10 Kč vč. DPH. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
5. RM projednala žádost M. M., 78983 Loštice, zast. Ing. P. B., 789 01 Zábřeh, o souhlas
s projektovou dokumentací pro společné oznámení záměru stavby s názvem Novostavba
rodinného domu s přístřešky, na parc. č. 179/5, obec Loštice, k.ú. Žádlovice, viz přiložená
PD. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1589: RM schvaluje žádost M. M., 789 83 Loštice, zast. Ing. P. B., 789 01
Zábřeh, a souhlasí s projektovou dokumentací pro společné oznámení záměru stavby
s názvem Novostavba rodinného domu s přístřešky, na parc. č. 179/5, obec Loštice, k.ú.
Žádlovice, viz přiložená PD.
6. RM projednala žádost manželů A. a L. R., 789 83 Loštice, zast. Ing. Arch. M. H., 3, 789 85
Mohelnice, o uložení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, šachet a vnějšího rozvodu
vody a kanalizace k RD na pozemku parc. č. 96, do pozemku parc. č. 2239/4, k.ú. Loštice
(jedná se o chodník ze zámkové dlažby), který je ve vlastnictví města Loštic, viz přiložená
zastavovací a katastrální situace. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 57/1590: RM schvaluje žádost manželů A. a L. R., 789 83 Loštice, zast. Ing.
Arch. M. H., 789 85 Mohelnice, a povoluje uložení vodovodní přípojky, kanalizační
přípojky, šachet a vnějšího rozvodu vody a kanalizace k RD na pozemku parc. č. 96, do
pozemku parc. č. 2239/4, k.ú. Loštice (jedná se o chodník ze zámkové dlažby), který je
ve vlastnictví města Loštic, viz přiložená zastavovací a katastrální situace.
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7. RM projednala návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti (10b-141-19, MELO č.j. 700/2019) ze dne 27.03.2019 mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („nájemce/ budoucí oprávněný“), 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. I. Č., technickým náměstkem SSOK („vlastník/ budoucí povinný“),
jejímž předmětem je ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti, z důvodu upuštění od realizace závlahy na náměstí Míru, na pozemku SSOK
parc. č. 2239/1, k.ú. Loštice. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1591: RM schvaluje návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (10b-141-19, MELO č.j. 700/2019) ze dne
27.03.2019 mezi městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc.
Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou („nájemce/ budoucí oprávněný“), 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. I. Č., technickým náměstkem SSOK
(„vlastník/ budoucí povinný“), jejímž předmětem je ukončení nájemní smlouvy a
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, z důvodu upuštění od realizace
závlahy na náměstí Míru, na pozemku SSOK parc. č. 2239/1, k.ú. Loštice. RM pověřuje
starostku podpisem dohody.
8. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- kolaudační souhlas – přeložka venkovního kabelového vedení VN, Loštice –
Palonínská ZLKL, ČEZ
- dodatečné povolení stavby – RD čp. 10, Žádlovice, J. Š.
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství:
- oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky, změna termínu – Parkoviště
Sokolská ulice, ZLKL
Odbor životního prostředí:
- oznámení o konání ústního jednání – Loštice – zdroj vody na parc. č. 909/56, k.ú.
Loštice, vrtaná studna – PALOMO
- oznámení o zahájení řízení – odběr vody z Třebůvky, Loštice, k zalévání – Domov u
Třebůvky
- souhlas k zásahu do vodního toku Třebůvka, oprava opevnění, nánosy v obci Loštice a
Moravičany – Povodí Moravy
- souhlas k odnětí ze ZPF – M. M.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1592: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu.
9. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Obnova hřbitova
v Lošticích – Úprava cest“ se zhotovitelem stavby MoliMex Ingtrade s.r.o., U Zastávky 9/3,
779 00 Bystrovany, IČO: 05029490, kterým se mění cena díla z částky 779.701,47 Kč bez
DPH tj. 943.438,78 včetně DPH na částku 882.126,53 Kč bez DPH tj. 1.067.373,10 Kč včetně
DPH viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 57/1593: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na projekt „Obnova
hřbitova v Lošticích – Úprava cest“ se zhotovitelem stavby MoliMex Ingtrade s.r.o.,
U Zastávky 9/3, 779 00 Bystrovany, IČO: 05029490, kterým se mění cena díla z částky
779.701,47 Kč bez DPH tj. 943.438,78 včetně DPH na částku 882.126,53 Kč bez DPH tj.
1.067.373,10 Kč, včetně DPH, viz příloha.
10. RM projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo na projekt „Obnova veřejného osvětlení
na hřbitově“ se zhotovitelem Zdeňkem Zdráhalem, 789 83 Loštice, IČ. 15512258 v ceně díla
217.440,00 Kč bez DPH tj. 263.102,40 Kč včetně DPH dle předloženého soupisu prací viz
příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1594: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Obnova veřejného
osvětlení na hřbitově“ se zhotovitelem Zdeňkem Zdráhalem, 789 83 Loštice,
IČ: 15512258 v ceně díla 217.440,00 Kč bez DPH tj. 263.102,40 Kč, včetně DPH dle
předloženého soupisu prací, viz příloha. RM pověřuje starostku města k uzavření
smlouvy o dílo.
11. RM projednala poskytnutí finančních prostředků do veřejné sbírky vyhlášené Krajským
úřadem Jihomoravského kraje na pomoc lidem postiženým ničivým tornádem.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 57/1595: RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků do veřejné sbírky
vyhlášené Jihomoravským krajem na sbírkový účet zřízený Krajským úřadem
Jihomoravského kraje č. ú. 27-7188260227/0100 na pomoc lidem postiženým ničivým
tornádem v maximální částce 20 tis. Kč, o které RM dovolují rozhodnout zákonem
svěřené pravomoci.
12. RM se zabývala oznámením Turistického klubu KOMPAS Olomouc o konání letního
dětského tábora na Markrabce ve třech turnusech v termínu od 18.07.2021 do 21.08.2021.
Kapacita tábora je 52 dětí a 12 dospělých osob. Konání tábora bylo oznámeno veliteli JSDH
Loštice. Po projednání schvaluje RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení.
Usnesení 57/1596: RM bere na vědomí oznámení Turistického klubu KOMPAS
Olomouc o konání letního dětského tábora na Markrabce v termínu od 18.07.2021 do
21.08.2021.

Zapsal dne 28.06.2021 Bc. Šárka Havelková Seifertová

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Mgr. Pavel Kuba
člen rady města
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