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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 41. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. října 2020 

 

Číslo: RM/1493/41/2020 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 511/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 48 m2.

 

Číslo: RM/1494/41/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc.č. 80 

v Myslechovicích.

 

Číslo: RM/1495/41/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí podnět paní S. na získání pozemku parc.č. 802, v k.ú. Litovel a následném jednání o odkupu 

pozemků parc.č. 802 a 803.  

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel jednat se zástupci CHKO Litovelské Pomoraví o možné směně 

pozemku parc.č. 802.

 

Číslo: RM/1496/41/2020 

Rada města Litovel  

a) projednala žádost pana J. F. o pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 12 v Litovli, místní část 

Březové podanou na základě zveřejněného záměru pronájmu, schváleného usnesením č. RM/1418/39/2020. 

b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a panem J. F. za účelem 

provozování pohostinství za nájemné dle zveřejněného záměru pronájmu, na dobu neurčitou, s účinností 

od 1. 11. 2020. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1497/41/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Finanční příspěvek - závody malých motocyklů“ na další schůzi RM 

z důvodu chybějící rozpočtové změny. 

 

Číslo: RM/1498/41/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Finanční příspěvek - obec Cholina“ na další schůzi RM z důvodu chybějící 

rozpočtové změny.

 

Číslo: RM/1499/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EMONTAS, s.r.o., 
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se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným městem Litovel zastoupené starostou 

města jako vlastníkem pozemků parc.č. st. 15/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 159/5, druh 

pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Chořelice, obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8017988/VB/001, Chořelice, pč. 49/6 – připojení kNN. Zřízení 

věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1500/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ 

Distribuce, a. s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností 

EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1698/2 vedená jako ostatní plocha v k.ú. Litovel, obec 

Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8019301/VB/001, 

Litovel Zahradní parc.č. 479/15 připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1501/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o reklamě mezi městem Litovel a společností ČEZ, 

a.s. na akci „Rozsvícení vánočního stromu v Litovli“.

 

Číslo: RM/1502/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S14_12_8120072606 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín-

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Litovel v předloženém znění na stavbu „Litovel, 

Gemerská, pč. 404/4-přel.kNN,KVN, č.IZ-12-8002130“ pro stavební akci „Revitalizace sídliště Uničovské 

předměstí V. etapa.“

 

Číslo: RM/1503/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

k dodávce elektrické energie pro stavbu „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449“ 

v zastavěném území města Litovle.

 

Číslo: RM/1504/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování I. etapy projektové dokumentace pro vydání 

Územního rozhodnutí akce „Úprava návsi Myslechovice“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností Zahrada Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/1505/41/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele Navláčil stavební firma, s.r.o. pro realizaci akce: 

„Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Navláčil stavební firma, s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1506/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ČEZ Distribuce 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1507/41/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností RPSC ideas s.r.o., v předloženém znění.  

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností RPSC ideas s.r.o., v předloženém znění.  

c) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností RPSC ideas s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/1508/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace: „Úprava toku 

Papírenská voda a Nečíz“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Hynkem Hradským, v předloženém 

znění. 

 

Číslo: RM/1509/41/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0155/2020/OBH na zhotovení 

díla „Rekonstrukce hygienických prostor – Poliklinika Litovel, ul. Kollárova 664/1“ mezi městem Litovel 

a společností JAMASTAV MORAVIA a.s., v předloženém znění. Předmětem dodatku je navýšení ceny za dílo.

 

Číslo: RM/1510/41/2020 

Rada města Litovel  

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 85/2020/RM až 91/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1511/41/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/1512/41/2020 

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

města Litovel k 30. 9. 2020.

 

Číslo: RM/1513/41/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 20.000 Kč od Kimberly-Clark s.r.o. 

pro Mateřskou školu Gemerská, příspěvkovou organizaci.
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Číslo: RM/1514/41/2020 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky 31.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc na pořízení dataprojektoru.

 

Číslo: RM/1515/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán myčky nádobí a elektrického konvektomatu Základní školy Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1516/41/2020 

Rada města Litovel uděluje předsedovi Osadního výboru Březové výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML o postupu 

osadních výborů a souhlasí s proplacením dokladů doručených po termínu stanoveném touto směrnicí.

 

Číslo: RM/1517/41/2020 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI zamezit vstup veřejnosti na sportovní hřiště v Nové Vsi.

 

Číslo: RM/1518/41/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení společnosti KÁMENBAU s.r.o. od Smlouvy o dílo č. SML/0246/2020/MH 

nepodepsáním Dodatku č. 1. 

b) revokuje usnesení č. RM/1072/29/2020 ze dne 12. 3. 2020. 

c) revokuje usnesení č. RM/1427/34/2020 ze dne 27. 8. 2020. 

d) schvaluje výběr zhotovitele společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA pro realizaci akce „Litovel - Rybníček, rekonstrukce komunikace“.

 

Číslo: RM/1519/41/2020 

Rada města Litovel uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3., bod (3), po dobu umístění vlastního prodejního stánku na nám. Přemysla 

Otakara v Litovli, při prodeji punčů, v období od 1. 11. 2020 do 6. 1. 2021 tj. po dobu umístění vánočního stromku 

pro pana J. M. ze Smržic a pana S. Š. z Olomouce, za podmínky dodržení v té době platných hygienických opatření. 

Místní poplatek ze stánkového prodeje bude stanoven odborem MHaSI dle OZV č. 4/2019.

 

Číslo: RM/1520/41/2020 

Rada města Litovel 

a) jako provozovatel, který nese odpovědnost za provoz veřejného dětského hřiště, schvaluje záměr předložené 

zahradně architektonické studie – řešení prostoru u školy v Nasobůrkách. 

b) ukládá odboru MHaSI ve spolupráci s OV Nasobůrky dořešit veškeré objednání a vyřešení realizace tohoto 

projektu.  

c) schvaluje dodatek ke smlouvě o výpůjčce spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky.
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Číslo: RM/1521/41/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci dlouhodobého hmotného 

majetku.

 

Číslo: RM/1522/41/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem obytné stavební buňky pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1523/41/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené pracovní 

stroje a zařízení.

 

Číslo: RM/1524/41/2020 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově Městského klubu Litovel dne 28. října 2020.

 

Číslo: RM/1525/41/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 14. 9. 2020.

 

Číslo: RM/1526/41/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 7. 9. 2020 

a ukládá místostarostovi města splnit jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny v tomto zápise.

 

Číslo: RM/1527/41/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o užívání programového vybavení A-586 mezi městem Litovel a firmou 

Alfa Software, s.r.o., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o programátorském servisu a podpoře A-587 mezi městem Litovel a firmou 

Alfa Software, s.r.o. v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o poskytování programátorského servisu a podpoře 

mezi městem Litovel a firmou Alfa Software, s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/1528/41/2020 

Rada města Litovel se zabývala záležitostmi a doporučeními Kontrolního výboru.  

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  


