Zápis a usnesení č. 56 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 14.06.2021
(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. 55
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.
-splněno
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.
-trvá
1. Jednání RM č. 55 dne 31.05.2021 se zúčastnila p. V. V. (kronikářka města) a seznámila
RM se zápisy do městské kroniky za rok 2020. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1568: RM bere na vědomí zápisy do městské kroniky za rok 2020,
předložené kronikářkou města pí V. V.
2. RM projednala termín konání 16. veřejného zasedání zastupitelstva města Loštice
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1569: RM schvaluje termín konání 16. zasedání Zastupitelstva města
Loštice dne 21. 6. 2021 od 17.00 hod. v Městském kulturním středisku a knihovně
v Lošticích.
3. RM projednala žádost paní H. Š., pracovnice MěKS a knihovny Loštice, o zkrácení
půjčovní doby v knihovně do 17.00 hod. po dobu letních prázdnin, viz příloha. Po projednání
schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1570: RM schvaluje žádost Městské knihovny v Lošticích o úpravu půjčovní
doby po dobu letních prázdnin (od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021). Půjčovní doba v půjčovních
dnech bude do 17.00 hod.
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4. RM projednala žádost pana vydavatele M. H., Zábřeh, o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města na vydání románu Aigen, spisovatelky Žofie Hekelové, viz příloha.
V případě poskytnutí finančního příspěvku bude město Loštice v knize vhodně prezentováno.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1571: RM neschvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města na vydání
románu Aigen od spisovatelky Žofie Hekelové z důvodu již dříve podpořených projektů
obdobného typu a nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města.
5. RM projednala návrh rámcové smlouvy o poskytování služeb IT společností YOURWiFi
s.r.o., Boženy Němcové 1481/10, 789 01 Zábřeh, IČ: 06876234, viz příloha.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1572: RM schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování služeb IT společností
YOURWiFi s.r.o., Boženy Němcové 1481/10, 789 01 Zábřeh, IČ: 06876234, viz příloha.
6. RM projednala na základě požadavku poskytovatele dotace SZIF do 70 kalendářních dnů
od zaregistrování žádosti na SZIF doložit podklady provedení výběrového řízení tj. do 23. 7.
2021 návrh na provedení výběrového řízení na projekt „Modernizace vybavení kmenových
tříd Mateřské školy Loštice“, výběrové řízení bude provedeno mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek jako zakázka malého rozsahu bez uveřejnění, výběrové řízení bude
rozděleno do dvou částí Část 1: Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ, Část 2:
Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně parapetů a krytů na topení, osloveni budou
minimálně 3 dodavatelé pro každou část výběrového řízení.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1573: RM schvaluje provedení výběrového řízení na projekt „Modernizace
vybavení kmenových tříd Mateřské školy Loštice“, výběrové řízení bude provedeno
mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek jako zakázka malého rozsahu bez
uveřejnění oslovením minimálně 3 uchazečů o veřejnou zakázku pro každou část
výběrového řízení – Část 1: Dodávka stolků a židliček do 4 kmenových tříd MŠ, Část 2:
Vybavení nábytkem 2 kmenových tříd MŠ včetně parapetů a krytů na topení.
7. RM projednala výsledky podaných žádostí o dotace z programu Podpora rozvoje regionů
2019+, město Loštice podalo 3 žádosti o dotaci a to do dotačního titulu 117D8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku projekt Na hřišti s námi sportujeme
rádi, v Lošticích všichni chceme být zdraví (projekt vybudování workoutového hřiště), který
nebyl doporučen k poskytnutí dotace, do dotačního titulu 117D8210E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov projekt Kvalitní veřejnou správu můžeme nabízet pouze pod
střechou, kterou neprší, který nebyl doporučen k poskytnutí dotace a do dotačního titulu
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací projekt Oprava části místní komunikace
Vlčice, který byl doporučen k podpoře a bude se v roce 2021 realizovat.
Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1574: RM bere na vědomí výsledky podaných žádostí o dotace z programu
Podpora rozvoje regionů 2019+, kdy ze tří podaných žádostí o dotaci do třech dotačních
titulů byla vybrána k podpoře žádost do dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací projekt Oprava části místní komunikace Vlčice, další dvě žádosti o
dotaci dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov projekt
Kvalitní veřejnou správu můžeme nabízet pouze pod střechou, kterou neprší a dotační
titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
projekt Na hřišti s námi sportujeme rádi, v Lošticích všichni chceme být zdraví (projekt
vybudování workoutového hřiště) nebyly doporučeny k poskytnutí dotace.
8. RM projednala žádosti stávajících nájemníků bytových domů č.p. 748, 749 a 750 na
Hradské ulici v Lošticích o prodloužení nájmu bytů (dle přílohy).
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Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení.
Usnesení 56/1575: RM schvaluje prodloužení nájmu bytů stávajícím nájemníkům
bytových domů č.p. 748, 749 a 750 na Hradské ulici v Lošticích (dle přílohy) do
28.06.2023.
9. RM projednala žádost S. V., 78983 Loštice, zast. Ing. Arch. M. H., 78985 Mohelnice, o
souhlas se změnou stavby před dokončením, název akce „Hospodářský objekt“, na pozemcích
parc. 300, 301, 309/11, ve vlastnictví žadatele nebo se spoluvlastnictví manželů V., viz
příloha zastavovací a katastrální situace. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
Usnesení 56/1576: RM schvaluje žádost S. V., 78983 Loštice, zast. Ing. Arch. M. H.,
789 85 Mohelnice, a povoluje změnu stavby před dokončením, název akce „Hospodářský
objekt“, na pozemcích parc. 300, 301, 309/11, ve vlastnictví žadatele nebo se
spoluvlastnictví manželů V., viz příloha zastavovací a katastrální situace.
10. RM projednala návrh smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi městem Loštice,
IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou (stavebník), a J. H., 789 85 Mohelnice (vlastník), jejímž předmětem je právo
provést stavbu s názvem „Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice“ na pozemcích vlastníka
s tím, že po realizaci bude buď stavebníkem vykoupena zastavěná část pozemků nebo bude
s vlastníkem dohodnuta výměna zastavěné části za část pozemku parc. č. 304/5, k.ú.
Žádlovice, orná půda, a to m², které budou zastavěny bez zřetele na kulturu jednotlivých
pozemků (podmínkou směny je předchozí schválení ze strany zastupitelstva města).
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1577: RM schvaluje návrh smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi
městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou
Havelkovou Seifertovou, starostkou (stavebník), a J. H., 789 85 Mohelnice (vlastník),
jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem „Protipovodňová opatření
v lokalitě Loštice“ na pozemcích vlastníka s tím, že po realizaci bude buď stavebníkem
vykoupena zastavěná část pozemků nebo bude s vlastníkem dohodnuta výměna
zastavěné části za část pozemku parc. č. 304/5, k.ú. Žádlovice, orná půda, a to m², které
budou zastavěny bez zřetele na kulturu jednotlivých pozemků (podmínkou směny je
předchozí schválení ze strany zastupitelstva města). RM pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
11. RM projednala návrh smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi městem Loštice,
IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou (stavebník), a J. H., 789 85 Mohelnice, a J. H., 78985 Mohelnice, (spoluvlastníci),
jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem „Protipovodňová opatření v lokalitě
Loštice“ na pozemku spoluvlastníků s tím, že po realizaci bude buď stavebníkem vykoupena
zastavěná část pozemku nebo bude se spoluvlastníky dohodnuta výměna zastavěné části za
část pozemku parc. č. 304/5, k.ú. Žádlovice, orná půda, a to m², které budou zastavěny bez
zřetele na kulturu jednotlivých pozemků (podmínkou směny je předchozí schválení ze strany
zastupitelstva města). Souhlas na koordinační situaci vlastníci udělili 08.06.2021.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1578: RM schvaluje návrh smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi
městem Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou
Havelkovou Seifertovou, starostkou (stavebník), a J. H., 789 85 Mohelnice, a J. H.,
789 85 Mohelnice, (spoluvlastníci), jejímž předmětem je právo provést stavbu s názvem
„Protipovodňová opatření v lokalitě Loštice“ na pozemku spoluvlastníků s tím, že po
realizaci bude buď stavebníkem vykoupena zastavěná část pozemku nebo bude
se spoluvlastníky dohodnuta výměna zastavěné části za část pozemku parc. č. 304/5, k.ú.
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Žádlovice, orná půda, a to m², které budou zastavěny bez zřetele na kulturu jednotlivých
pozemků (podmínkou směny je předchozí schválení ze strany zastupitelstva města). RM
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12. RM projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Loštice, IČ
00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou („stavebník“), 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. P. K., vedoucím Střediska
údržby Šumperk („vlastník“), jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu
„RD v Městě Loštice, lokalita K Pešti“ (zastávky BUS, dešťová kanalizace) na nemovitostech
vlastníka p.č. 368, k.ú. Žádlovice, obec Loštice, na LV č. 1476, ostatní plocha – silnice, a p.č.
2238/1, k.ú. Loštice, obec Loštice, ostatní plocha – silnice, v KN na LV č. 1215 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1579: RM schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu mezi městem
Loštice, IČ 00302945, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zast. Bc. Šárkou Havelkovou
Seifertovou, starostkou („stavebník“) 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. P. K., vedoucím Střediska údržby Šumperk („vlastník“), jejímž
předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu „RD v Městě Loštice, lokalita
K Pešti“ (zastávky BUS, dešťová kanalizace) na nemovitostech vlastníka p.č. 368, k.ú.
Žádlovice, obec Loštice, na LV č. 1476, ostatní plocha – silnice, a p.č. 2238/1, k.ú.
Loštice, obec Loštice, ostatní plocha – silnice, v KN na LV č. 1215 u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
13. RM projednala návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti 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 nájem nemovitostí vlastníka parc.č. 368, k.ú. Žádlovice, obec
Loštice, na LV č. 1476, ostatní plocha – silnice, a parc.č. 2238/1, k.ú. Loštice, obec Loštice,
ostatní plocha – silnice, v KN na LV č. 1215 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
pracoviště Šumperk, pro provedení stavby s názvem „RD v Městě Loštice, lokalita K Pešti“
(zastávky BUS, dešťová kanalizace).
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1580: RM schvaluje návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti 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 nájem nemovitostí vlastníka parc.č.
368, k.ú. Žádlovice, obec Loštice, na LV č. 1476, ostatní plocha – silnice, a parc.č. 2238/1,
k.ú. Loštice, obec Loštice, ostatní plocha – silnice, v KN na LV č. 1215 u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, pracoviště Šumperk, pro provedení stavby s názvem „RD
v Městě Loštice, lokalita K Pešti“ (zastávky BUS, dešťová kanalizace). RM pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
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14. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokumenty z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru stavebního úřadu a odboru životního prostředí:
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu:
- územní souhlas – změna umístění garáže T. V.
- kolaudační souhlas – el. zemní vedení NNk Pod Luštěm, ČEZ
- kolaudační souhlas – el. vedení NNk, propoj mezi dosavadní TS a novou rozpojovací
skříní, ČEZ
Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství:
- kolaudační souhlas – Úprava veřejného prostranství ul. Pod Luštěm, pro město Loštice
- OOP – stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, U Valchy,
Sokolská, Krátká, Pod Luštěm, Olomoucká, Ztracená, Ve Stráni, MK Žádlovice
- oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky – Parkoviště Sokolská ulice,
ZLKL
Odbor životního prostředí:
- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF – S. V., hospodářský objekt
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1581: RM bere na vědomí dokumenty z Městského úřadu Mohelnice.
15. RM projednala nabídku spolupráce Muzea Olomouckých tvarůžků na společné propagaci
města Loštice a muzea prostřednictvím internetového prohlížeče www.seznam.cz, nositelem
projektu bude Muzeum Olomouckých tvarůžků
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 56/1582: RM schvaluje nabídku spolupráce Muzea Olomouckých tvarůžků na
společné propagaci města Loštice a muzea prostřednictvím internetového prohlížeče
www.seznam.cz a finanční spoluúčast města na projektu ve výši 20.000,00 Kč.

Zapsal dne 14.06.2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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