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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 43. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. října 2020 

 

Číslo: RM/1530/43/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr odprodeje části pozemku 

parc.č. 511/1, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1531/43/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemků parc.č. 352/1, vodní plocha, o výměře 

cca 38 m2 a parc.č. 40, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, v k.ú. Rozvadovice za min. cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1532/43/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemku (SML/2015/118) uzavřené mezi městem Litovel a panem L. V. 

z Nasobůrek v souladu s čl. VI - doba nájmu dle čl. 2.2 výpovědí k datu 30. 11. 2020, nenaplnění bodu a) a b) 

smlouvy. 

b) bere na vědomí, že dlužná částka bude na nájemném vymáhána. 

c) souhlasí, aby byl pozemek města vyklizen od uloženého materiálu prostřednictvím TS Litovel, p. o. v případě, 

že nebude na výzvu města dnešní nájemce reagovat a pozemek dobrovolně a ve stanoveném termínu nevyklidí.

 

Číslo: RM/1533/43/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění závodů malých motocyklů, které se konaly 

19. 9. 2020 v Unčovicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. H. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1534/43/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.616 Kč na nájem areálu a dary pro účastníky veteránské soutěže, která 

se uskutečnila dne 26. 9. 2020. 

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

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/1535/43/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč na provoz Pošty Partner v Cholině v roce 2020. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a obcí Cholina v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1536/43/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti sboru v roce 2020. 

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

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/1537/43/2020 

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 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 58/8 vedená jako ostatní plocha v k.ú. Chořelice, 

obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-

8026994/VB/001, Chořelice p. č. 59/17 přip. do 50 m vNN kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku 

schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1538/43/2020 

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 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 404/1 vedená jako ostatní plocha v k.ú. 

Myslechovice, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-

12-8027242 /VB/001 Myslechovice, p. č. 231/3 - kNN,vNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku 

schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1539/43/2020 

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 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1577/1 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-

8019695/VB/001, Litovel Rybníček p. č. 527/2 smyčka kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku 

schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1540/43/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Kupní smlouvu na odprodej 

části pozemku parc.č. 340, ostatní plocha/ostat. komunikace a části pozemku parc.č. 403/1, ostatní plocha/ostat. 

komunikace, v k.ú. Myslechovice, o celkové výměře 23 m2, za cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1541/43/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vedení a zpracování monitoringu ve městě Litovel - 

SD2045. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností EFektivní OSvětlování s.r.o., v předloženém 
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znění.

 

Číslo: RM/1542/43/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Darovací smlouvy. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1543/43/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 92/2020/RM až 97/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1544/43/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 

118/2020/ZM až 123/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1545/43/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Rozpočtu města Litovel na rok 2021 připravenou k projednání 

v Zastupitelstvu města Litovel dne 5. 11. 2020. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout usnesení dle připravené důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1546/43/2020 

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

leden až září 2020.

 

Číslo: RM/1547/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků na činnost odborného lesního 

hospodáře.

 

Číslo: RM/1548/43/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 25.000 Kč od IP Systém a. s. pro Mateřskou 

školu Gemerská, příspěvkovou organizaci.

 

Číslo: RM/1549/43/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 18.000 Kč od firmy Kimberly-Clark s.r.o. 

pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 



 

  Stránka 4 z 6 

Číslo: RM/1550/43/2020 

Rada města Litovel nestanovuje novou výši vstupného do Muzea Litovel od 1. ledna 2021 dle předloženého 

návrhu.

 

Číslo: RM/1551/43/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí s umístěním sídla spolku Klub litovelského petanque, IČ 706 31 182 na adrese 

Opletalova 341.

 

Číslo: RM/1552/43/2020 

Rada města Litovel schvaluje odeslání žádosti zhotovitelce Zahradně architektonické studie – Řešení prostoru 

u školy v Nasobůrkách – Ing. Erlecové k doplnění části „Studie“ označené „Technický popis“ v návaznosti 

na stanovisko vydané soudním znalcem paní Houžvičkovou a poté takto doplněnou studiu odeslat k posouzení 

Ing. arch. Obenausovi.

 

Číslo: RM/1553/43/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci do Programu pro podporu obcí 

s 3 001 - 10 000 obyvatel, Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj 

pro rok 2021 na akci „Litovel - místní komunikace Čihadlo a Studentů“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit spolufinancování akce „Litovel - místní komunikace Čihadlo 

a Studentů“ z Rozpočtu města Litovel.

 

Číslo: RM/1554/43/2020 

Rada města Litovel 

a) neuděluje předsedovi Osadního výboru Chořelice výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML o postupu osadních 

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

b) rozhodla, že na další schůzi RM bude pozván předseda OV Chořelice.

 

Číslo: RM/1555/43/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Žádost o umístění vlastního stánku s občerstvením a dárkovými předměty 

na nám. Přemysla Otakara“ do doby, než bude ukončen nouzový stav v ČR.

 

Číslo: RM/1556/43/2020 

Rada města Litovel schvaluje pro rok 2020 nahrazení fyzických inventur dokladovými.

 

Číslo: RM/1557/43/2020 

Rada města Litovel schvaluje cenovou nabídku Auto Hegr, a.s. Olomouc na pořízení služebního vozidla 

pro potřeby městského úřadu značky Fabia Kombi a pověřuje tajemníka MěÚ k dalším administrativním krokům 

spojených s koupí a registrací vozidla.
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Číslo: RM/1558/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za III. Q/2020.

 

Číslo: RM/1559/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období 1. - 9. 2020, včetně plnění finančního 

plánu pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/1560/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení o jmenování zimní pohotovostní skupiny TS Litovel, p. o. na období 

listopad 2020 – březen 2021.

 

Číslo: RM/1561/43/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 12. 10. 2020. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

paní M. S. z Litovle - 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let.

 

Číslo: RM/1562/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu. Současně Rada města Litovel pověřuje 

odbor MHaSI k realizaci jednotlivých opatření vyplývajících ze zápisu.

 

Číslo: RM/1563/43/2020 

Rada města Litovel 

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

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

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytu a obytné místnosti a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě 

a Smluv o nájmu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1564/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 12. 10. 2020.

 

Číslo: RM/1565/43/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit navrženou výši mimořádné odměny formou daru dle Zákona 

o obcích 128/2000 Sb., § 85, písm. b) pro lesního hospodáře Ing. J. N. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtovou změnu č. 124/2020/ZM.
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Číslo: RM/1566/43/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek ke smlouvě s TJ VS Litovel, z. s. 

o dotaci na zajištění sportovní soutěže BOBR CUP 2020.

 

Číslo: RM/1567/43/2020 

Rada města Litovel souhlasí s výměnou vrat na dílně TS Litovel.

 

Číslo: RM/1568/43/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v rámci programu Microsoft CSP. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností AUOTOCONT a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1569/43/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí návrh Provozního řádu tenisového hřiště.

 

Číslo: RM/1570/43/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě za účelem zajištění provozu náhradního 

autobusového stanoviště v Litovli. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností ČSAD Ostrava 

a.s., v předloženém znění.

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


