Zápis a usnesení č. 48 ze zasedání Rady města Loštice
konaného dne 15. 02. 2021
(volební období 2018 -2022)
Přítomni: Bc. Šárka Havelková Seifertová, Jan Konečný, Rostislav Faltýnek, Mgr. Blanka
Zdráhalová, Mgr. Pavel Kuba – RM se konala v režimu on line (Skype)
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. 47
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 - splněno
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 - trvá
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 splněno
1. RM projednala Smlouvu o zajištění služeb veřejným knihovnám ve středisku Loštice v roce
2021, dle přílohy. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1299: RM schvaluje Smlouvu o zajištění služeb veřejným knihovnám ve
středisku Loštice v roce 2021 s celkovým rozpočtem 77 400,- Kč prostřednictvím
Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, příspěvkové organizace, dle přílohy.
2. RM se seznámila s Protokolem o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
dodržování ostatních povinností plátce pojistného – organizace Město Loštice, kontrolované
období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2020, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:
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Usnesení 48/1300: RM bere na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění dodržování ostatních povinností plátce pojistného – organizace
Město Loštice, kontrolované období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2020, viz příloha.
3. RM projednala návrh vedoucího technického úseku města na prodej nepotřebného majetku
města Loštice, viz příloha. Po projednání schválila RM poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1301: RM schvaluje předložený Návrh na prodej nepotřebného majetku
města Loštice s navrhovanou prodejní cenou, dle přílohy (Inv. č. 100 2045, 100 0959, 100
0890, 100 0897) a likvidaci nefunkčního majetku (sešrotování).
4. RM projednala návrh rozšíření projektové dokumentace k projektu „Oprava komunikace a
chodníku v ul. Ke Koupališti, Loštice“ o část komunikace Pod ohrádkou součástí společného
povolení bude i veřejné osvětlení části lokality, kde ČEZ Distribuce připravuje projekt
kabeláže NNk, RM projednala cenovou nabídku na rozšíření projektové dokumentace od Ing.
T. T. zpracovatele projektové dokumentace, kterou se zvyšuje cena díla o částku 65.000,00
Kč. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1302.: RM schvaluje rozšíření projektové dokumentace k projektu
„Oprava komunikace a chodníku v ul. Ke Koupališti, Loštice“ o část komunikace Pod
Ohrádkou, RM schvaluje cenovou nabídku na rozšíření projektové dokumentace od
Ing. T. T. zpracovatele projektové dokumentace, kterou se zvyšuje cena díla o částku
65.000,00 Kč. RM pověřuje starostku města k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. RM projednala cenovou nabídku Ing. J. H., 751 14 Dřevohostice na zpracování projektové
dokumentace veřejného osvětlení v lokalitě Ke Koupališti a Pod Lesem v hodnotě 28.000,00
Kč (není plátce DPH). Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1303: RM schvaluje cenovou nabídku Ing. J. H., 751 14 Dřevohostice na
zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v lokalitě Ke Koupališti a Pod
Lesem v hodnotě 28.000,00 Kč (není plátce DPH). RM pověřuje starostku města
k uzavření smlouvy o dílo.
6. RM projednala návrh smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace
„Rekonstrukce ordinace Loštice“ PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34,
789 85 Mohelnice v částce 129.000,00 Kč bez DPH. Po projednání RM schválila poměrem
hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1304: RM schvaluje smlouvu o dílo se zpracovatelem projektové
dokumentace „Rekonstrukce ordinace Loštice“ PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.,
Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice v částce 129.000,00 Kč bez DPH.
7. RM projednala návrh na podání žádosti o dotaci na restaurování kašny se sochou
Svatopluka Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021. Po projednání RM schválila
poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1305: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na restaurování kašny se
sochou Svatopluka Ministerstva kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021.
8. RM projednala žádost MSS-projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4,
pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín o vyjádření (stanovisko) k projektové dokumentaci ve
stupni DÚSP + PDPS k akci „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice“, kdy předmětem stavby je
umístění komunikace pro pěší, autobusový záliv vč. nástupiště, provedení stavebních úprav
2

částí MK ul. Trávník a ul. ke sběrnému dvoru, vč. doplnění účelového odvodnění komunikací
a sanace stáv. opěrné zídky a veřejné osvětlení, viz přiložená PD.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1306: RM schvaluje projektovou dokumentaci firmy MSS-projekt s.r.o., se
sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, ve
stupni DÚSP + PDPS k akci „III/4442 ul. Moravičanská, Loštice“, kdy předmětem
stavby je umístění komunikace pro pěší, autobusový záliv vč. nástupiště, provedení
stavebních úprav částí MK ul. Trávník a ul. ke sběrnému dvoru, vč. doplnění účelového
odvodnění komunikací a sanace stáv. opěrné zídky a veřejné osvětlení, viz přiložená PD
s výhradou ponechání úseku kolem parčíku v původně projektantem předloženém
návrhu – nezužovat chodník kolem parčíku na úkor parkovacích míst a zachovat jeho
šíří v celé délce, ponechat na straně lihovaru parkovací místa pro osobní vozidla a
nedoplňovat zde chodník. RM doporučuje předložit ZM k projednání a ke schválení obě
varianty řešení k projednání a přijetí usnesení.
9. RM projednala návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, se sídlem Krajského úřadu v OlomouciHodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje,
příspěvkovou organizací, IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399, se sídlem: Olomouc, Lipenská
120, PSČ 779 00, zast. Ing. I. Č., technický náměstek Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.
(vlastník nemovitosti či budoucí povinný) a městem Loštice, IČO: 00302945, se sídlem nám.
Míru 66/1, 789 83 Loštice, zastoupeným Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou
(nájemce či budoucí oprávněný) na stavbu „Místo pro přecházení na náměstí Míru
v Lošticích“ na dotčený pozemek p. č. 113/7, ostatní plocha – silnice, o výměře 1141 m2,
který je zapsaný na LV č. 1215 pro k. ú. a obec Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
Usnesení 48/1307: RM schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, se sídlem Krajského
úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupeným Správou
silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399,
se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 779 00, zast. Ing. I. Č., technický náměstek
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o. (vlastník nemovitosti či budoucí povinný)
a městem Loštice, IČO: 00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice,
zastoupeným Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, starostkou (nájemce či budoucí
oprávněný) na stavbu „Místo pro přecházení na náměstí Míru v Lošticích“ na dotčený
pozemek p. č. 113/7, ostatní plocha – silnice, o výměře 1141 m2, který je zapsaný na LV
č. 1215 pro k. ú. a obec Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrálního pracoviště Šumperk. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
10. RM projednala návrh smlouvy mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, se sídlem
Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, zastoupeným
Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70960399, DIČ:
CZ70960399, se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 779 00, zast. Ing. P. K., Ph.D.,
vedoucí střediska údržby Šumperk (vlastník) a městem Loštice, IČO: 00302945, se sídlem
nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zastoupeným Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou,
starostkou (stavebník) o právu provést stavbu „Místo pro přecházení na náměstí Míru
v Lošticích“ na dotčeném pozemku p. č. 113/7, ostatní plocha – silnice, o výměře 1141 m2,
který je zapsaný na LV č. 1215 pro k. ú. a obec Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký
kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0
toto usnesení:
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Usnesení 48/1308: RM schvaluje smlouvu mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, se
sídlem Krajského úřadu v Olomouci-Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11,
zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO:
70960399, DIČ: CZ70960399, se sídlem: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 779 00, zast. Ing.
P. K., Ph.D., vedoucí střediska údržby Šumperk (vlastník) a městem Loštice, IČO:
00302945, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, zastoupeným Bc. Šárkou
Havelkovou Seifertovou, starostkou (stavebník) o právu provést stavbu „Místo pro
přecházení na náměstí Míru v Lošticích“ na dotčeném pozemku p. č. 113/7, ostatní
plocha – silnice, o výměře 1141 m2, který je zapsaný na LV č. 1215 pro k. ú. a obec
Loštice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk.
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
11. RM projednala žádost p. M. K., 789 85 Mohelnice o stanovisko města Loštice jako
vlastníka sousedního pozemku s akcí „Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty, Loštice –
Žádlovice, k.ú. Žádlovice, č.ev. 51, parc. č. 166, 167, 165/2“, kdy se jedná o přístavbu
k rekreační chatě, viz přílohy. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 48/1309: RM schvaluje žádost p. M. K., 789 85 Mohelnice a souhlasí s akcí
„Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty, Loštice – Žádlovice, k.ú. Žádlovice,
č.ev. 51, parc. č. 166, 167, 165/2“, kdy se jedná o přístavbu k rekreační chatě, viz přílohy.
12. RM projednala žádost firmy Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno,
kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, o vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému
územnímu a stavebnímu řízení, o předběžný souhlas s dopravním opatřením během stavby a o
souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 1864 k. ú. Moravičany (ve vlastnictví města
Loštice), v rámci stavby „Most ev. č. 4442-1 Loštice“, viz přílohy.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1310: RM schvaluje projektovou dokumentaci ke společnému územnímu
a stavebnímu řízení, předběžně souhlasí s dopravním opatřením během stavby a
souhlasí s dočasným záborem pozemku p. č. 1864 k. ú. Moravičany (ve vlastnictví města
Loštice), v rámci stavby „Most ev. č. 4442-1 Loštice“, kdy žádost podala firma Rušar
mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, kancelář: Slavíčkova 1a, 638 00 Brno.
13. RM Loštice jako účastník řízení projednala dokument z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru životního prostředí:
Odbor životního prostředí:
- Rozhodnutí o platbě odvodů za trv. odn. půdy ze ZPF – Zekof, p.č. 823/1 k.ú. Loštice
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1311: RM bere na vědomí dokument z Městského úřadu Mohelnice,
Odboru životního prostředí.
14. RM projednala memorandum o spolupráci s manželi Š. k projektu „Úpravy uličního
prostoru Malého náměstí v Lošticích“, viz příloha.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1312: RM schvaluje memorandum o spolupráci s manželi Š. k projektu
„Úpravy uličního prostoru Malého náměstí v Lošticích“ , viz příloha.
15. RM projednala předložený návrh aktualizace Strategického rozvojového plánu města
Loštice 2018–2024, viz příloha. RM se seznámila s vyjádřením finančního výboru
Zastupitelstva města Loštice k předloženému návrhu aktualizace Strategického rozvojového
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plánu města Loštice 2018–2024, viz příloha. Po projednání RM schválila poměrem hlasů
5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1313: RM bere na vědomí stanovisko finančního výboru Zastupitelstva
města Loštice k předloženému návrhu aktualizace Strategického rozvojového plánu
města Loštice 2018–2024, viz příloha. RM schvaluje předložený návrh aktualizace
Strategického rozvojového plánu města Loštice 2018–2024, viz příloha. RM doporučuje
ZM ke schválení aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Loštice 2018–2024
v předloženém znění.
16. RM projednala zhotovitelem projektové dokumentace společností MSS-projekt s.r.o.,
předložený návrh rozpočtu na spolufinancování projektu rekonstrukce „Silnice III/4442 ul.
Moravičanská, Loštice - část SSOK“ viz příloha rozpočet zahrnuje nákup, dopravu,
manipulaci a osazení všech silničních obrub podél silnice III/4442 v intravilánu města Loštice
včetně betonového lože pod obrubami a veškeré úpravy za obrubami, tj. zásyp za obrubami,
předláždění částí stávajících sjezdů a částí stávajících chodníků, které nebudou dotčeny
druhou stavbou pro město, SSOK hradí veškeré náklady týkající se opravy silnice včetně
osazení dvouřádku z žulových kostek, neboli vše mezi obrubníky, rozpočet nezahrnuje úpravy
chodníků a komunikací pro, které město připravuje vlastní projektovou dokumentaci, tato část
bude mít samostatný rozpočet díla. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
Usnesení 48/1314: RM schvaluje zhotovitelem projektové dokumentace společností
MSS-projekt s.r.o., předložený návrh rozpočtu na spolufinancování projektu
rekonstrukce „Silnice III/4442 ul. Moravičanská, Loštice - část SSOK“, viz příloha,
s touto podmínkou: obrubníky týkající se části chodníků budou začleněny samostatně
do stavebních objektů rozpočtu města, z rozpočtů bude jasně patrno, která část nemá
návaznost na stavební objekty města a která souvisí s chodníky a tvoří součást
stavebních objektů města tak, aby bylo možné s rozpočty pracovat pro potřeby podání
žádosti o dotaci.
17. RM projednala žádost Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s., Jílová
2769/6, 787 01 Šumperk o vyjádření (a o uvedení rozsahu provizorní povrchové úpravy a
konečné úpravy komunikace po provedené stavební činnosti) k projektové dokumentaci pro
provádění stavby k akci „Stavební úprava kanalizace, výměna zhlaví šachet a kanalizačních
armatur, ul. Moravičanská, Loštice“, kdy k dotčení pozemků ve vlastnictví města Loštice
stavbou dojde u:
- výměna rámu a 3 prstenců u šachty na pozemku p. č. 91/1 (obr. 1)
- nová kanalizační stoka p. č. 91/11 vjezd k ZLKL (obr. 1)
- uvolněný rám Š117 na pozemku p. č. 454/1 před Metrií (obr. 2)
- uvolněný rám Š119 na pozemku p. č. 466 před hřbitovem (obr. 3)
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1315.: RM schvaluje projektovou dokumentaci Šumperské provozní
vodohospodářské společnosti, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk pro provádění stavby
k akci „Stavební úprava kanalizace, výměna zhlaví šachet a kanalizačních armatur, ul.
Moravičanská, Loštice“, k dotčení pozemků ve vlastnictví města stavbou dojde u:
- výměna rámu a 3 prstenců u šachty na pozemku p. č. 91/1,
- nová kanalizační stoka p. č. 91/11 vjezd k ZLKL (konečný povrch),
- uvolněný rám Š117 na pozemku p. č. 454/1, k.ú. Loštice, před Metrií,
- uvolněný rám Š119 na pozemku p. č. 466, k.ú. Loštice, před hřbitovem,
s tím, že rozsah provizorní povrchové úpravy a konečné úpravy komunikace po
provedené stavební činnosti u částí stavby na pozemcích města Loštice bude odpovídat
předloženého návrhu ŠPVS. RM doporučuje investorovi koordinovat stavbu kanalizace
se společností ZLKL s.r.o. Loštice, která komunikaci využívá jako příjezd do výrobního
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areálu společnosti, a předpokládá budoucí úpravu příjezdové komunikace k areálu
z důvodu logistiky a zásobování výrobního areálu.
18. RM projednala žádost MSS-projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4,
pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín o vyjádření k dokumentaci pro povolení připojení
k úpravě dopravních připojení stávajících místních a účelových komunikací, sjezdů a
samostatných sjezdů k RD a zřízení nového autobusového zálivu a podélných stání na
přilehlou silnici III/4442 v rámci stavebních úprav silnice III/4442 v rámci akce „ III/4442
Loštice – ul. Moravičanská“. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1316: RM schvaluje dokumentaci pro povolení připojení, kterou zpracovala
firma MSS-projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, a která se týká úpravy dopravních připojení stávajících
místních a účelových komunikací, sjezdů a samostatných sjezdů k RD a zřízení nového
autobusového zálivu a podélných stání na přilehlou silnici III/4442 v rámci stavebních
úprav silnice III/4442 v rámci akce „ III/4442 Loštice – ul. Moravičanská“.
19. RM projednala žádost AVZO TSČ ČR Loštice PS, 789 85 Loštice, zast. p. L. H., o
prodloužení nájemní smlouvy č. j. 1157/2020 na pozemky p. č. 1923/1, 1923/2, 1923/3 a
1924, všechny v k. ú. Loštice, za účelem provozování střelnice.
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1317: RM schvaluje zveřejnění informace o záměru města Loštice
pronajmout nemovitý majetek města – pozemků p. č. 1923/1, p. č. 1923/2 a části p. č.
1924 o výměře cca 4.000 m2, všechny v k. ú. Loštice, a to za podmínek:
- pozemky budou využívány k provozování střelnice;
- nájemní smlouva (dodatek) bude na dobu určitou 2 roky;
- výše nájmu dohodou.
20. RM projednala oznámení Městského úřadu Mohelnice, Odboru stavebního úřadu,
oddělení stavebního úřadu, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, o zahájení územního řízení o
umístění stavby „Loštice – Ke Koupališti, NNk, NNv (č. stavby IE-12-8007339)“, investora
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, ulice Pod Lesem,
Ke Koupališti, Na Výsluní, U Mlýna v Lošticích (dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení).
Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto usnesení:
Usnesení 48/1318: RM bere na vědomí oznámení Městského úřadu Mohelnice, Odboru
stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice,
o zahájení územního řízení o umístění stavby „Loštice – Ke Koupališti, NNk, NNv
(č. stavby IE-12-8007339)“, investora ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV – Podmokly, ulice Pod Lesem, Ke Koupališti, Na Výsluní, U Mlýna v Lošticích.
21. RM projednala cenovou nabídku společnosti ASI informační technologie s.r.o., 1 máje 3,
789 85 Mohelnice na servisní smlouvu na nepřetržitý dohled nad síťovými zařízeními,
službami a vybranými procesy, včetně vzdálené podpory ve výši 6.000,00 Kč bez DPH
měsíčně a dále na cloudové řešení serveru města a ekonomického software GINIS v hodnotě
11.000,00 Kč bez DPH , RM projednala nabídku společnosti YOURWiFi s.r.o. Boženy
Němcové 1481/10 789 01 Zábřeh na pořízení nového serveru pro město Loštice včetně všech
potřebných licencí pro provoz severu i ekonomického software GINIS v částce 219.858,00 Kč
a dále nabídku na servisní smlouvu na nepřetržitý dohled nad síťovými zařízeními, službami a
vybranými procesy, včetně vzdálené podpory při řešení jednodušších servisních úkonů
v částce 3.600,00 Kč měsíčně. Po projednání RM schválila poměrem hlasů 5:0:0 toto
usnesení:
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Usnesení 48/1319: RM neschvaluje nabídku společnosti ASI informační technologie
s.r.o., 1 máje 3, 789 85 Mohelnice na servisní smlouvu na nepřetržitý dohled nad
síťovými zařízeními, službami a vybranými procesy, včetně vzdálené podpory ve výši
6.000,00 Kč bez DPH měsíčně a dále na cloudové řešení serveru města a ekonomického
software GINIS v hodnotě 11.000,00 Kč bez DPH.
RM schvaluje cenovou nabídku společnosti YOURWiFi s.r.o. Boženy Němcové 1481/10
789 01 Zábřeh na pořízení nového serveru pro město Loštice, včetně všech potřebných
licencí pro provoz severu i ekonomického software GINIS v částce 219.858,00 Kč
(neplátce DPH) a dále nabídku na servisní smlouvu na nepřetržitý dohled nad síťovými
zařízeními, službami a vybranými procesy, včetně vzdálené podpory při řešení
jednodušších servisních úkonů v částce 3.600,00 Kč měsíčně (neplátce DPH).
Dne 15. 02. 2021 Jan Konečný

…………………………………………………….

………………………………….

Bc. Šárka Havelková Seifertová
starostka

Jan Konečný
místostarosta
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