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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 44. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. listopadu 2020 

 

Číslo: RM/1571/44/2020 

Rada města Litovel revokuje usnesení rady města č. 1556/43 ze dne 29. 10. 2020.

 

Číslo: RM/1572/44/2020 

Rada města Litovel 

a) uděluje výjimku z OZV č. 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 v období od 20. 11. 2020 

do konce února r. 2021 společnosti Spolkovna s.r.o., Litovel, za podmínky dodržení v té době platných hygienických 

a vládních opatření. 

b) souhlasí s umístěním vlastního dřevěného stánku na nám. Přemysla Otakara v Litovli v prostoru u Morového 

sloupu v blízkosti rozvaděče pro Mgr. MgA. Z. S., PhD. z Litovle od 20. 11. 2020 do konce února r. 2021, za účelem 

prodeje regionálních (farmářských) produktů. Po rozvolnění usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1116, bod 6., 

může být prodej rozšířen o alko a nealko nápoje. Poplatek ze stánkového prodeje bude stanoven odborem MHaSI 

dle OZV č. 4/2019 (měsíční paušální sazba).

 

Číslo: RM/1573/44/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Hospodaření s majetkem - odprodej pozemku parc.č. 838/1, orná půda, 

v k.ú. Litovel“ na další schůzi RM z důvodu chybějícího stanoviska Odboru výstavby a chybějící vizualizace 

od společnosti Neorent, a.s.

 

Číslo: RM/1574/44/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu pozemku SML/0062/2016 na pronájem části pozemku parc.č. 367, 

zahrada, v k.ú. Unčovice, část Březové, uzavřené mezi městem Litovel a paní V. T. z Olomouce za účelem umístění 

venkovního posezení před místním hostincem v Březové, dohodou k datu 30. 10. 2020 z důvodu ukončení 

pronájmu. 

b) souhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. znění, 

pronájem části pozemku parc.č. 367, zahrada, o výměře 21 m2, za účelem umístění venkovního posezení včetně 

manipulačního prostoru. Pronájem bude v období od 1. 5. do 30. 9. každoročně, za smluvní cenu nájemného 

25 Kč/m2/měsíc. Mimo toto období bude měsíční nájem činit 100 Kč za uskladnění venkovního posezení.

 

Číslo: RM/1575/44/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost manželů K. z Nové Vsi k prodloužení termínu na dodání dokumentace 

ke Smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 186/4 za účelem zajištění občerstvení pro návštěvníky přírodního 

zatopeného lomu v Nové Vsi u Litovle ze dne 11. 11. 2020.
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Číslo: RM/1576/44/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na činnost družstva malé kopané SK Profit Nová Ves v roce 2020. 

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

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1577/44/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na činnost družstva malé kopané FC Peklo Nová Ves v roce 2020. 

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

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1578/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí s proplacením dokladů doručených předsedou OV Chořelice po termínu stanoveném 

Směrnicí č. 3/2019/RML.

 

Číslo: RM/1579/44/2020 

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 

Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 452/1a, 77900 Olomouc, IČ: 26836041 a povinným městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 511  vedená jako ostatní plocha v k.ú. 

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

8019721/VB/001, Unčovice p. č. 6 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného 

ZML.

 

Číslo: RM/1580/44/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat 

příslušné dokumenty.

 

Číslo: RM/1581/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Litovel, Rybníček - rekonstrukce 

komunikace“, a to mezi městem Litovel a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1582/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „VO Litovel – NPŽP2020“. 

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností ELNERMONT s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1583/44/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 102/2020/RM až 111/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1584/44/2020 

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

leden až říjen 2020.

 

Číslo: RM/1585/44/2020 

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

města Litovel k 31. 10. 2020.

 

Číslo: RM/1586/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním investičního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

v max. výši 67.388 Kč. Důvodem čerpání je pořízení nového podlahového mycího stroje.

 

Číslo: RM/1587/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o předání majetku k hospodaření mezi městem Litovel 

a Mateřskou školou G. Frištenského, příspěvkovou organizací.

 

Číslo: RM/1588/44/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informace ke svozu komunálního odpadu na přelomu roku 2020 a 2021.

 

Číslo: RM/1589/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru, podle kterého se prodlužuje doba původního záměru prodat 

jinou stavbu bez čp/če na pozemku parc.č. st. 98 v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel a budoucího prodeje 

pozemku parc.č. st. 98 v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel o výměře 135 m2, zveřejněného 2. 10. 2017 

manželům K. do 30. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1590/44/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí se zrušením chodníku v Litovli na ul. Příčná.

 

Číslo: RM/1591/44/2020 

Rada města Litovel 

a) neuděluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3., 

omezující opatření (3), bod 3, při konání veřejnosti přístupných akcích, konaných dne 27. 11. 2020 „Rozsvícení 

vánočního stromu“, dne 5. 12. 2020 „Slet čertů, Mikulášů a andělů“ a dne 10. 12. 2020 nebo 11. 12. 2020 „Andělské 

Vánoce (multimediální show)“ pro pořadatele Městský klub Litovel. Akce se uskuteční pouze za podmínek 

v té době platných hygienických podmínek, včetně platných vládních nařízení. 
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b) nesouhlasí se snížením vstupného (20 Kč/osoba) na výstupy na radniční věž dne 27. 11. 2020 a 5. 12. 2020. 

c) nesouhlasí se součinností Městské policie Litovel. 

d) nesouhlasí se součinností Technických služeb Litovel, p. o. (stavba malých a velkých stánků, pódia, průběžný 

úklid, pomoc při rozsvícení vánočního stromu). 

e) nesouhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení a se zpřístupněním elektrických rozvaděčů 

na nám. Přemysla Otakara v Litovli. 

f) ruší všechny plánované předvánoční akce na nám. Přemysla Otakara v Litovli.

 

Číslo: RM/1592/44/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Savín. 

b) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2020 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, záměr zveřejnění výpůjčky sklepních prostor nacházejících se v suterénu objektu č.p. 15 

v Litovli, místní část Savín.

 

Číslo: RM/1593/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zakoupením silničního rychloměru od společnosti ATS-TELCOM PRAHA a.s. 

v rámci rozpočtových změn.

 

Číslo: RM/1594/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem rozmetadla CONE 500 Winter pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1595/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí se změnou závazného ukazatele - odpisový plán pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1596/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený obytný 

kontejner.

 

Číslo: RM/1597/44/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 2. 11. 2020 

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

 

Číslo: RM/1598/44/2020 

Rada města Litovel souhlasí s upravenou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1599/44/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 18/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního 

majetku - kanalizace ze dne 29. 1. 2004. Dodatek č. 18/K bude uzavřen mezi městem Litovel a Vodohospodářskou 
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společností Čerlinka s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1600/44/2020 

Rada města Litovel ukládá vedoucí Odboru výstavby a řediteli TS Litovel, p. o. zajistit bezpečný průchod/průjezd 

kolem Rohledrova domu v ul. 1. máje využitím jiné než dosavadní varianty zabezpečení.

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


