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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 39. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. srpna 2020 

 

Číslo: RM/1417/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje adresné zveřejnění záměru směny pozemků se ZD Unčovice, v k.ú. Unčovice, 

pozemky ve vlastnictví města Litovel:  

- parc.č. 569/5, ostatní plocha, o výměře 8 m2 za 200 Kč/m2 

- parc.č. 569/3, ostatní plocha, o výměře 16 m2 za 200 Kč/m2 

- parc.č. 569/2, ostatní plocha, o výměře 23 m2 za 20 Kč/m2 

pozemky ve vlastnictví ZD Unčovice: 

- parc.č. 53/1, zahrada a parc.č. 1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 123 m2 za 200 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1418/39/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala výpověď Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi městem Litovel a paní V. T., 

uzavřenou dne 29. 11. 2010 z nebytových prostor v objektu č.p. 12 v Litovli, místní část Březové, a to z nebytových 

prostor o celkové ploše 77,26 m2 užívaných jako pohostinství. 

b) souhlasí s ukončením nájemního vztahu v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě tj. ke dni 31. 10. 2020. 

c) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, záměr zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 12 v Litovli, místní část 

Březové za účelem provozování pohostinství.

 

Číslo: RM/1419/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 125/4, o výměře 1 874 m2, 

v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, uzavřenou v souladu s podmínkami zveřejnění záměru města ze dne 7. 8. 2020 

na dobu neurčitou, za účelem provozu tří nově vybudovaných tenisových kurtů. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z. s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1420/39/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění hasičské soutěže veteránů, která se koná 

dne 5. 9. 2020 v Savíně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Savín 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/1421/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Ústí 

nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, zastoupeným společností GridService s.r.o., Brno, Zábrdovice, 

Plynárenská 499/1, PSČ 602 00, IČ 27935311 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 160/4, 172/1, 178/1, 179/1, 183/1, 188/7, 188/10, 188/9, 270/9, 270/7, st. 1184, 1568/1, 
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1568/2, 1569/1, 1569/3, 1570/1, 1570/3, 1574/1, 1599/2, 1599/3, 1599/1, 1603/1, 1603/4, 1629/4, 1653/4,1675/2, 

1828, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

pro stavbu „REKO MS Litovel – Palackého +7, č. stavby 7700100550“ v celkové délce 2057,48 m. Zřízení věcného 

břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1422/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

zastoupeným společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, 

IČ 26871891 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 856/94 

a parc.č. 856/103, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, pro stavbu č. IV-12-8019314/SOBSVB/01 Litovel, U stadionu, pč. 856/103 KNN. Zřízení věcného břemene 

je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1423/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02, zastoupeným společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 

a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 394 vedená jako ostatní 

plocha, v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, parc.č. 406 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice, obec 

Litovel, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-8026566/VB/001 

Myslechovice, pč. 66/5 – přípojka do 50 m kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena 

dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1424/39/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Darovací smlouvu ve věci 

darování herní sestavy „BA Strážnice MINI 90“, výrobní číslo 92/2012-modulový systém, která je určena 

k pohybovým aktivitám dětí od věku tří let. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a TJ TATRAN Litovel, 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1425/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a realizaci stavby „Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka v profilu II/635“. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností ALFAPROJEKT Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1426/39/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla ,,Rekonstrukce 

hygienických prostor – Poliklinika Litovel, ul. Kollárova 664/1“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a společností JAMASTAV MORAVIA a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1427/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro realizaci akce „Litovel – Rybníček, 

rekonstrukce komunikace“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností KÁMENBAU s.r.o., 

v předloženém znění.
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Číslo: RM/1428/39/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 63/2020/RM až 70/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1429/39/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 

na období 2021 - 2024.

 

Číslo: RM/1430/39/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu města Litovel na rok 2020 za období 

leden až červenec 2020.

 

Číslo: RM/1431/39/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech 

města Litovel k 31. 7. 2020.

 

Číslo: RM/1432/39/2020 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměny pro ředitelku školské příspěvkové organizace dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/1433/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelek školských příspěvkových organizací platné 

od 1. srpna 2020.

 

Číslo: RM/1434/39/2020 

Rada města Litovel souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídě Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková 

organizace, odloučené pracoviště Unčovice. Třída tak bude tvořena 26 dětmi.

 

Číslo: RM/1435/39/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí Grantu na akci s názvem „WiFi4EU 

Podpora připojení k internetu v místních komunitách“ v obci Litovel a uzavření Dohody o grantu v rámci nástroje 

propojení Evropy - WiFi4EU (dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/037204-049058 mezi městem Litovel 

a Výkonnou agenturou pro inovaci a sítě, na základě pravomocí, které na ni přenesla Evropská komise) 

v předloženém znění. 
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b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 200803 k projektu WiFi4EU. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností DOUBRAVA.NET s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1436/39/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí vyjádření architekta města Litovel ke dvěma variantám studií na úpravu návsi v Myslechovicích. 

b) konstatuje, že obě varianty přináší podnětná řešení, ale současně obsahují sporné body. Oba tyto pohledy proto 

budou dořešeny v dalším stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle doporučení architekta 

města. Současně bude požádán architekt města o výkon odborné konzultace a součinnost se zpracovatelem této 

projektové dokumentace v dalším stupni. 

c) bere na vědomí předloženou „cenovou nabídku“ na úpravu návsi v Myslechovicích od zpracovatele Zahrada 

Olomouc s.r.o. S ohledem na její finanční náročnost se jí bude zabývat až při zpracování návrhu rozpočtu na rok 

2021. 

d) bere na vědomí vyjádření projektanta studie návsi Zahrada Olomouc s.r.o. k připomínkám Ing. D. P., které 

si samostatně vyžádal předseda OV Myslechovice.

 

Číslo: RM/1437/39/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem minirypadla na úvěr pro Technické služby Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1438/39/2020 

Rada města Litovel souhlasí s vypracováním projektu na rekonstrukci a technické zhodnocení administrativní 

budovy TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1439/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje změnu zapisovatelky Komise prevence kriminality a BESIP - Mgr. Ivetu Kopkovou 

nahrazuje Mgr. Anna Lasovská.

 

Číslo: RM/1440/39/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel. 

b) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č.p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1441/39/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí přípis Mgr. Radima Janouška, advokáta, ze dne 22. 6. 2020 a 10. 8. 2020 a konstatuje, 

že usnesení č. 1162/33, přijaté na 33. schůzi dne 14. 5. 2020 ve věci vyslovení nesouhlasu se zveřejněním záměru 

města na pronájem části pozemku parc.č. 1888, ost. plocha/zeleň, za účelem zřízení venkovního posezení pro SVJ 

Kysucká zůstává v platnosti. 
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b) po projednání všech dostupných informací konstatuje, že daná věc není v rozporu se současnou platnou 

legislativou.

 

Číslo: RM/1442/39/2020 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá myčku nádobí a konvektomat od Základní školy Litovel, Jungmannova 655. 

b) souhlasí s prodejem myčky nádobí a konvektomatu. 

c) souhlasí s převodem tržby z prodeje do investičního fondu školy.

 

Číslo: RM/1443/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo se společností Okna Macek a.s. pro dodávku 

a montáž nových vstupních dveří a okna na objekt KD Nasobůrky. Současně Rada města Litovel schvaluje 

proplacení zálohové faktury ve výši 45.641 Kč bez DPH pro společnost Okna Macek a.s.

 

Číslo: RM/1444/39/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informace, které se týkají Směrnice „Zdravotní volno (Sick days)“.

 

Číslo: RM/1445/39/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč za účelem podpory školních, sportovních 

a ekologických aktivit města Litovel v roce 2020, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1446/39/2020 

Rada města Litovel v rámci obecné diskuze dospěla k názoru, že událost udělení cen „Osobnost města Litovel 

2020” nebude uskutečněna.

 

 
 
 

                Viktor Kohout v. r.                                                               Mgr. Lubomír Broza v. r. 

                    starosta města                   místostarosta města 

 


