Zápis a usnesení č. 47 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 25. 1. 2021
(volební období 2018 -2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka
Zdráhalová
Omluven: 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 4:0:0 schválila
Poměr hlasování je uváděn takto: PRO : PROTI : ZDRŽEL SE
Starostka provedla kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 46
Usnesení 46/1255: RM souhlasí s umístěním výdejního AlzaBoxu (schránky k odběru zboží
objednaného na Alza.cz) ve městě Loštice. RM navrhuje k pronajmutí část pozemku p. č.
79/1 nebo část pozemku p. č. 114/1 dle situačního zákresu za podmínky, že nájemce uhradí
náklady spojené s vybudováním místa pro umístění AlzaBoxu, včetně nákladů na připojení
na el. energii. RM ukládá starostce města jednat se společností ALZA o podmínkách
umístění výdejního AlzaBoxu (schránky k odběru zboží objednaného na Alza.cz)
-splněno
Usnesení 46/1267: RM schvaluje spolupráci s TJ Slavoj Loštice na projektové přípravě
sportoviště v areálu TJ Slavoj Loštice s prioritou uspokojit požadavky základní školy –
běžecká dráha a doskočiště a vybudování multifunkčního hřiště pro kolektivní sporty,
včetně přípravy projektu k podání žádosti o dotaci. TJ Slavoj se zavazuje zajistit projektovou
přípravu ve stupni studie využití prostoru do 31. 5. 2021 a projektové dokumentace do 31.
10. 2021 tak, aby byl projekt připraven k podání žádosti o dotaci. RM ukládá starostce
města vyvolat začátkem června jednání pracovní skupiny ke zpracované studii využití
prostoru k umístění sportoviště
- trvá
Usnesení 46/1268: RM bere na vědomí možnosti řešení volebního okrsku ve Vlčicích, RM
ukládá osadnímu výboru ve Vlčicích předložit Radě města Loštice návrh řešení volebního
okrsku ve Vlčicích k projednání termín do 31. 1. 2021
- trvá
1. RM projednala průměrné přepočtené stavy pracovníků městského úřadu k 1. 1. 2021.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1275: RM schvaluje průměrné přepočtené počty pracovníků městského
úřadu ve výši 17,00 ke dni 1. 1. 2021, z toho 2 pracovníci v organizační složce Městské
kulturní středisko a knihovna Loštice.

2. RM se seznámila s návrhy platových výměrů ředitelů zřízených příspěvkových organizací –
ZŠ, ZUŠ A. Kašpara Loštice v souladu s Nařízením vlády č. 603/2020 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 01. 01. 2021. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1276: RM schvaluje platové výměry ředitelům příspěvkových organizací:
Základní škola Loštice, Mateřská škola Loštice a Základní umělecká škola A. Kašpara
Loštice v souladu s Nařízením vlády č. 603/2020 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 01. 01. 2021, dle příloh.
3. RM se seznámila s výsledky výběrového řízení č. 1/2020 na kumulovanou funkci – referent
úseku investic, majetku města, územního plánování, stavebního řízení a dopravy, které se
uskutečnilo dne 18. 01. 2021 (otevírání obálek, posouzení uchazečů), viz Zpráva o posouzení
uchazečů č. j. 104/2021/1 – příloha. Neúspěšným uchazečům byly poskytnuté osobní
dokumenty pro účely VŘ vráceny písemnou formou. Po projednání schválila RM poměrem
hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1277: RM schvaluje, na základě předložené Zprávy o posouzení uchazečů
v rámci výběrového řízení č. 1/2020 na kumulovanou funkci referent/referentka úseku
investic, majetku města, územního plánování, stavebního řízení a dopravy, přijetí paní
Mgr. W. M., 783 21 Bílá Lhota, s nástupem do pracovního poměru od 01. 02. 2021 na
dobu neurčitou se zkušební dobou na 3 měsíce.
4. RM se seznámila se zprávou Rozbor činnosti Městské knihovny v Lošticích za rok 2020.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1278: RM bere na vědomí předloženou „Zprávu – Rozbor činnosti Městské
knihovny za rok 2020“, dle přílohy.
5. RM projednala vyjádření MUDr. P. S. k předloženému návrhu Memoranda o dlouhodobé
spolupráci pro vybudování ordinace praktického lékaře pro dospělé v prostorách po praktické
lékařce pro děti a dorost viz příloha – požadavek MUDr. P. S., aby do memoranda bylo
vloženo, že k přesunutí ordinace dojde, pouze v případě, že se objeví zájemce o provozování
pediatrické péče v Lošticích do doby 5-ti let od uzavření nájemní smlouvy a pokud k tomu
nedojde, bude ordinace praktického lékaře pro dospělé trvale umístěna v prostorách bývalé
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1279: RM schvaluje provedení úpravy Memoranda o dlouhodobé
spolupráci pro vybudování ordinace praktického lékaře pro dospělé v prostorách po
praktické lékařce pro děti a dorost, viz příloha, dle požadavku MUDr. P. S. RM ukládá
starostce města Loštice provést úpravu Memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu
schváleného usnesení.
6. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Ateliér 133/2019/14 na projekt
Výměna krovu a krytiny na budově radnice v Lošticích se zhotovitelem MORAVOPROJEKT
s.r.o., Tršice 18, 783 57 Tršice na vícepráce v hodnotě 30.000,00 Kč bez DPH za projektovou
dokumentaci pro provedení stavby, vícepráce jsou kalkulovány z důvodu složitosti krovu,
který vyžadoval vyšší míru pracnosti proti předpokladu, viz příloha. Po projednání RM
schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:

Usnesení 47/1280: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Ateliér 133/2019/14
na projekt Výměna krovu a krytiny na budově radnice v Lošticích se zhotovitelem
MORAVOPROJEKT s.r.o., Tršice 18, 783 57 Tršice na vícepráce v hodnotě 30.000,00
Kč bez DPH, viz příloha. RM pověřuje starostku města Loštice k podpisu dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo dle schváleného usnesení.
7. RM se seznámila s vydáním nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tímto zákonem
dochází k celé řadě legislativních změn:
Od roku 2030 bude zakázáno skládkovat odpady s výhřevností vyšší než 6,5 MJ/ kg v sušině,
anebo překračující limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 10 mg O2. V naprosté
většině do těchto skupin spadají odpady: 20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 02 Odpad
z tržišť, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 07 Objemný odpad. Do roku 2030 bude u těchto
odpadů navyšován poplatek.
Poplatek za ukládání odpadu na skládku se liší podle druhu odpadu.

Povinnost pro obce splnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek –
vytříděné složky z celkového množství likvidovaného komunálního odpadu:
2025 - 60 %,
2030 - 65 %
2035 - 70 %
Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech v případě odpadů,
které spadají do dílčího základu za využitelné odpady při uložení těchto odpadů na skládku
uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ - tedy zařazení těchto odpadů do
dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu
odpadu. Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021
množství 200 kg na jednoho obyvatele obce.

Město Loštice v roce 2020 vyprodukovalo 716 tun směsného komunálního odpadu tj. 244 kg
využitelného odpadu na 1 občana s trvalým pobytem ve městě. Pro rok 2021 je to tedy 130
tun více, než je množství 586 tun, na které má město možnost si uplatnit poplatkovou slevu.
Za tento odpad město zaplatí místo 500 Kč/tun částku 800 Kč/tun.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1281: RM bere na vědomí vydání nového zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, kterým dochází k celé řadě legislativních změn. RM ukládá starostce města

provést inventarizaci nádob využívaných domácnostmi pro sběr směsného komunálního
odpadu, jako první krok k budoucímu nakládání s odpady, termín do 31. 10. 2021.
RM ukládá starostce města projednat s firmou EKO-UNIMED možnosti nastavení
budoucího ekologického a ekonomického systému nakládání s odpady v souladu
s novým zákonem o odpadech.
8. RM jednala s předsedou komise pro životní prostředí Rady města Loštice ve věci stanovení
pravidel pro přidělování kompostéru na biologicky rozložitelný odpad, které budou městem
pořízeny z dotace, jejímž cílem je předcházení vzniku odpadů na území města, předseda
komise pro životní prostředí v zastoupení komise pro životní prostředí Rady města Loštice
doporučuje radě města zavedení těchto pravidel pro přidělování kompostéru na biologicky
rozložitelný odpad
- kompostéry budou nejprve přiděleny k nemovitostem, které v současné době nemají
popelnici na bioodpad a jsou připraveni se zapojit do přecházení vzniku odpadů na
území města a biologicky rozložitelný odpad separovat
- zbývající kompostéry budou přiděleny k nemovitostem, které budou ochotny zaměnit
kompostér za popelnici, kterou obdrželi na biologicky rozložitelný odpad – tedy
třídění bioodpadu zamění za předcházení vzniku odpadů
Cílem opatření je:
- Předcházení vzniku odpadu na území města, která vstupují do systému nakládání s
odpady
- Snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném odpadu
- Snížení nákladů města za svoz a likvidaci směsného odpadu
- Snížení nákladů města za svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
- Podpora ekologického řešení, které je zároveň i ekonomicky výhodné
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1282: 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 bioodpad a jsou připraveni se zapojit do přecházení vzniku
odpadů na území města a biologicky rozložitelný odpad separovat
- zbývající kompostéry budou přiděleny k nemovitostem, které budou ochotny
zaměnit kompostér za popelnici, kterou obdrželi na biologicky rozložitelný odpad
– tedy třídění bioodpadu zamění za předcházení vzniku odpadů.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1283: RM ukládá, v souladu s cílem dotace na předcházení vzniku odpadů,
komisi životního prostředí zorganizovat, pokud to epidemická situace dovolí, nejpozději
na přelomu února a března seminář ,,Jak správně kompostovat“. V opačném případě
zváží variantu venkovního semináře v jarních měsících.
9. RM jednala s předsedou dopravní a stavební komise, který Radu města Loštice seznámil se
závěry jednání dopravní a stavební komise ve věci řešení uličního prostoru projektu „III/4442
ul. Moravičanská, Loštice - PD“. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto
usnesení:

Usnesení 47/1284: RM bere na vědomí závěry jednání dopravní a stavební komise ve
věci řešení uličního prostoru projektu „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice - PD“.
10. RM projednala záměr pronajmout část pozemku p. č. 114/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Loštice,
obec Loštice zapsaného na LV č. 10001, vedeném u kat. úřadu pro Olomoucký kraj, kat.
pracoviště Šumperk, u budovy na adrese Hradská 72/2 (pobočka České pošty), 789 83 Loštice
k umístění AlzaBoxu společnosti Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Praha 7 –
Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 270 82 440 dle přílohy, cena pronájmu stanovena
na 400,00 Kč bez DPH/měsíc + 500,00 Kč/měsíc za odebranou el. energii.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1285: RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 114/1 o výměře
5 m2 v k.ú. Loštice, obec Loštice zapsaného na LV č. 10001, vedeném u kat. úřadu pro
Olomoucký kraj, kat. pracoviště Šumperk, u budovy na adrese Hradská 72/2 (pobočka
České pošty), 789 83 Loštice k umístění AlzaBoxu společnosti Alza.cz a.s.,
Jankovcova 1522/53, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 270 82 440 dle
přílohy, cena pronájmu stanovena na 400,00 Kč bez DPH/měsíc + 500,00
Kč/měsíc za odebranou el. energii.
11. RM projednala vyjádření jednatele společnosti Gm5 s.r.o., gen. Píky 299/10, Řepčín,
779 00 Olomouc pana Mgr. J. V. o ukončení provozu koupaliště z důvodu pandemie, která
mu nedovoluje pokračovat v podnikání. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0
toto usnesení:
Usnesení 47/1286: RM bere na vědomí vyjádření jednatele společnosti Gm5 s.r.o., gen.
Píky 299/10, Řepčín, 779 00 Olomouc, pana Mgr. J. V. o ukončení provozu koupaliště
z důvodu pandemie, která mu nedovoluje pokračovat v podnikání.
12. RM projednala projektovou dokumentaci „REKO VTL Olomouc – Mohelnice DN500 I.
Etapa“ stavba zahrnuje rekonstrukci vysokotlakého potrubí plynovodu začátek rekonstrukce
v místě ukončení cyklostezky na Moravičany, konec rekonstrukce u obce Palonín, dle přílohy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1287: RM schvaluje projektovou dokumentaci „REKO VTL Olomouc –
Mohelnice DN500 I. Etapa“, stavba zahrnuje rekonstrukci vysokotlakého potrubí
plynovodu začátek rekonstrukce v místě ukončení cyklostezky na Moravičany, konec
rekonstrukce u obce Palonín, dle přílohy.
13. RM projednala opětovnou stížnost paní Mgr. P. K. na parkování vozidel na silnici na ulici
Sokolská dle přílohy. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1288: RM bere na vědomí stížnost paní Mgr. P. K. na parkování vozidel na
silnici na ulici Sokolská, dle přílohy. RM ukládá starostce města Loštice vydat
prohlášení města k nezákonnému parkování vozidel na ulici Sokolská a oznámit Mgr. P.
K., že v případě nezákonného parkování na ulici Sokolská je třeba se obracet na Policii
ČR.
14. RM projednala návrh na provedení společného výběrového řízení oslovením minimálně 4
uchazečů o veřejnou zakázku v režimu zakázky malého rozsahu na projekty „Úpravy
přechodů pro chodce a místní komunikace na ul. Komenského a Malé náměstí (Etapa 2 +
zpevněné plochy na Malém nám.) a „Místo pro přecházení na Náměstí Míru v Lošticích“,
v obou případech se jedná v převažující míře o dlažební práce, zakázky jsou stejného
charakter. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1289: RM schvaluje společné výběrové řízení na projekty „Úpravy
přechodů pro chodce a místní komunikace na ul. Komenského a Malé náměstí (Etapa 2
+ zpevněné plochy na Malém nám.) a „Místo pro přecházení na Náměstí Míru

v Lošticích“ v režimu zakázky malého rozsahu oslovením minimálně 4 uchazečů
o veřejnou zakázku.
15. RM projednala předložený restaurátorský záměr na restaurování kašny se sochou
Svatopluka na nám. Míru, dle přílohy. RM projednala návrh na provedení výběrového řízení
na zhotovitele restaurátorského záměru v režimu zakázky malého rozsahu oslovením 3
uchazečů o veřejnou zakázku. RM projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem o veřejnou zakázku. RM projednala návrh na podání žádosti o dotaci na realizaci
projektu z dotačního programu Olomouckého kraje Obnova kulturních památek za
předpokladu, že se městu podaří včas zajistit závazné stanovisko MěÚ Mohelnice a uzavřít
smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 47/1290: RM schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele
restaurátorského záměru v režimu zakázky malého rozsahu oslovením 3 uchazečů o
veřejnou zakázku. RM pověřuje starostku města a místostarostu města výběrem
zhotovitele na realizaci veřejné zakázky. RM pověřuje starostku města k uzavření
smlouvy o dílo s doložkou, že dílo bude v roce 2021 realizováno pouze za předpokladu
získání dotace na realizaci projektu. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci
projektu z dotačního programu Olomouckého kraje Obnova kulturních památek,
žádost o dotaci bude podána za předpokladu, že se městu podaří včas zajistit závazné
stanovisko MěÚ Mohelnice a uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.
16. RM se seznámila s přijatým opatřením – nabídka pomoci s registrací očkování seniorů nad
80 let proti COVID-19 pro občany města. Na úseku matriky) v úředních dnech a hodinách
(pondělí, středa – dopoledne od 10. 00 hod. do 11. 00 hod. a odpoledne od 13. 00 hod. do 17.
00 hod.) budou mít senioři možnost vyplnit formulář pro registraci k očkování proti Covid 19,
a poté město provede registraci seniora v Centrálním rezervačním systému, seniorům, kteří se
z důvodu svého zdravotního stavu nemohou dostavit na úsek matriky k vyplnění dotazníku
pro očkování, bude na základě telefonické žádosti poskytnuta služba vyplnění dotazníku
k registraci a následná registrace v domácím prostředí.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1291: RM bere na vědomí přijaté opatřením – nabídka pomoci s registrací
očkování seniorů nad 80 let proti COVID-19 pro občany města. Na úseku matriky)
v úředních dnech a hodinách (pondělí, středa – dopoledne od 10. 00 hod. do 11. 00 hod.
a odpoledne od 13. 00 hod. do 17. 00 hod.) budou mít senioři možnost vyplnit formulář
pro registraci k očkování proti Covid 19, a poté město provede registraci seniora
v Centrálním rezervačním systému, seniorům, kteří se z důvodu svého zdravotního
stavu nemohou dostavit na úsek matriky k vyplnění dotazníku pro očkování, bude na
základě telefonické žádosti poskytnuta služba vyplnění dotazníku k registraci a následná
registrace v domácím prostředí.
17. RM se seznámila s vyjádřením Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje k podnětu
na hluk z dopravy na komunikaci III/37322 Hradská v Lošticích dle přílohy
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1292: RM bere na vědomí vyjádření Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje k podnětu na hluk z dopravy na komunikaci III/37322 Hradská
v Lošticích, dle přílohy.

18. RM projednala návrh memoranda o spolupráci s paní M. K. při realizaci projektu
„Parkovací místa pro komerční využití – provozovna kadeřnictví Moravičanská ulice“, dle
přílohy. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1293: RM schvaluje memorandum o spolupráci s paní M. K. při realizaci
projektu „Parkovací místa pro komerční využití – provozovna kadeřnictví
Moravičanská ulice“, dle přílohy.
19. RM projednala žádost pana P. B. o prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 749 na Hradské
ulici v Lošticích. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1294: RM schvaluje prodloužení nájmu bytu v domě č. p. 749 na Hradské
ulici v Lošticích panu P. B. do 31. 03. 2023.
20. RM projednala nabídku p. H. B., sochaře-restaurátora, 517 71 Vysoký Újezd na
restaurátorské průzkumy a restaurování 2 křížů v Lošticích – kříže na ul. Olomoucká (začátek
ul. U Vody), inv. č. 5, na pozemku p. č. 781/1 v k. ú. Loštice, v nabídkové ceně 68.000,- Kč
bez DPH a kříže na ul. Havelkova (na výjezdu z obce směr Obectov), inv. č. 7, na pozemku
p. č. 2252/1 v k. ú. Loštice, v nabídkové ceně 54.000,- Kč bez DPH. Po projednání RM
schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1295: RM schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Obnova
staveb drobné architektury místního významu Olomouckého kraje. RM schvaluje
předložený návrh pana H. B., sochaře-restaurátora, 517 71 Vysoký Újezd na
restaurování kříže na ul. Olomoucká (začátek ul. U Vody), inv. č. 5, na pozemku p. č.
781/1 v k. ú. Loštice, v nabídkové ceně 68.000,- Kč bez DPH za předpokladu získání
dotace na realizaci. RM ukládá starostce města uzavřít s restaurátorem smlouvu o dílo
s podmínkou zahájení realizace pouze při získání dotace, ostatní návrhy na restaurování
vyžadují souhlas vlastníka pozemku, kterým není město Loštice. RM ukládá referentu
investic, zpracovat žádost o dotaci ve smyslu schváleného usnesení a požádat o souhlas
vlastníka s restaurováním 2 ks křížů, které nejsou na pozemcích města (kříž na ul.
Havelkova a kříž směr Vlčice).
21. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu.
úsek oddělení stavebního úřadu:
-

Rozhodnutí – zastavení řízení o odstranění stavby – RD Jevíčská 800/2, Šteffek
Společný souhlas se stavbou – Manipulační plocha – Stará cihelna ZLKL Loštice, p.č.
1005 a 1008/1 k.ú. Loštice
- Rozhodnutí – schválení stavebního záměru „technické zázemí – Kamenolom Kozí
vrchů (L., Kamenolomy ČR)
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1296: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu, úseku oddělení stavebního úřadu.
22. RM projednala návrh JSDH na podání žádosti na poskytnutí investiční dotace na zajištění
akceschopnosti JSDH - nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů
v celkové výši 278.000,- Kč. Dotace bude použita na pořízení přenosné zásahové stříkačky
TOHATSU, využitelné v nepřístupném terénu, pro čerpání vody při povodních a pro výcvik
hasičské mládeže, přičemž žadatel -Město Loštice poskytne na tento účel částku celkem
135.000,- Kč. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1297: RM schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace ve výši
139.000,- Kč od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů – pořízení přenosné zásahové
stříkačky. RM schvaluje spolufinancování města ve výši 139.000,-Kč.
23. RM projednala žádost TJ Slavoj Loštice, z.s., Sokolská č. ev. 76, 789 83 Loštice o
povolení ke kácení 1 ks lípy malolisté na pozemku p. č. 604/1 v k. ú. Loštice.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 4:0:0 toto usnesení:
Usnesení 47/1298: RM bere na vědomí a žádá stanovisko komise životního prostředí
k předloženému návrhu na kácení l ks lípy malolisté na pozemku p. č. 604/1 v k. ú.
Loštice termín do příští RM dne 8. 2. 2021.
Dne 25. 1. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta

