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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 46. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. prosince 2020 

 

Číslo: RM/1603/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnit pozemek parc.č. 838/1, orná půda, o výměře 3 737 m2, v k.ú. 

Litovel k odprodeji společnosti NEORENT a.s. Litovel za cenu 500 Kč/m2. Ostatní podmínky prodeje budou stejné, 

jak odsouhlasilo ZML pod č. usnesení ZM/18/16/2020.

 

Číslo: RM/1604/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a paní J. S., v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se mění bod III. - nájemné, a to z důvodu změny poplatku 

z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/1605/46/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč k proplacení dárkových balíčků pro děti v Savíně při konání 

akce Mikulášská nadílka. 

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

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1606/46/2020 

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., 

se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemků parc.č. 340 vedená jako ostatní plocha v k.ú. Myslechovice, obec Litovel zapsané 

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8012316/1, Myslechovice, RD O. 

– připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1607/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. CETIN a.s., 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupená společností Vegacom a.s., se sídlem 

Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 01, dále zastoupená na základě plné moci společnosti K.V.Z. spol. 

s. r. o. se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178,  a povinným městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1582/1 a 395/2 v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. „11010-091121, MIMO_TM9_M_OLLIN_OK“. Zřízení 

služebnosti je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1608/46/2020 

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 
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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. 973 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-12-8019963/VB/001, 

Litovel Lužní p. č. 862/24 smyčka kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1609/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce hodinového stroje a ciferníků na radniční věži pro rok 

2021 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1610/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, uzavřenou mezi městem Litovel a firmou Paulla, 

s.r.o. ve věci zajištění služby pro občany - zajíždění pojízdné prodejny s pečivem a základními potravinami 

do místních částí: Myslechovice, Rozvadovice a Unčovice, 2x týdně (ve středu a v pátek), v období od 1. 1. 2021 

do 31. 12. 2021 za roční příspěvek ze strany města Litovel ve výši 39.204 Kč, což činí měsíčně 3.267 Kč vč. DPH. 

Hrazeno bude z prostředků příslušných OV v měsíčních splátkách ve výši 1.089 Kč vč. DPH.

 

Číslo: RM/1611/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce šaten Sokolovny v Litovli“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1612/46/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 411/42/2020 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 401/32/2020 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. MRV-VM-1-2021 mezi městem Litovel a Muzeem regionu Valašsko, 

příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

d) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. MRV-VS-1-2021 mezi městem Litovel a Muzeem regionu Valašsko, 

příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

e) schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu mezi městem Litovel a Muzeem regionu Valašsko, příspěvková 

organizace v předloženém znění. Předmětem pronájmu jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

f) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. MuzNJ/01095/2020 mezi městem Litovel a Muzeem Novojičínska, 

příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům.

 

Číslo: RM/1613/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě za účelem zajištění provozu náhradního autobusového 

stanoviště v Litovli č. SAN 24-002/2020 mezi ČSAD a. s. a městem Litovel ve znění Dodatku č. 1 v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1614/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace 

pro akci: „Unčovice - dešťová kanalizace“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a Ing. Vladimírem 
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Němcem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1615/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0236/2020/MH pro akci: 

„Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností LB 2000, 

s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1616/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace 

akce „III/3732 Nasobůrky – průtah“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností HOR - invest, 

s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1617/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0108/2020/MH na akci: „Oprava 

lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Ponvia s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1618/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0109/2020/MH na akci: „Oprava 

chodníku, sídliště Vítězná v Litovli“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností SUEZ s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1619/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 k Rámcové dohodě číslo OZOP/328412 s O2 Czech 

republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 11 Praha 4 - Michle, IČO 60193336 o 24 měsíců.

 

Číslo: RM/1620/46/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 114/2020/RM až 120/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1621/46/2020 

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

města Litovel k 30. 11. 2020.

 

Číslo: RM/1622/46/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Informaci o převodu finančních prostředků určených na výsadbu minimálního 

podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
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Číslo: RM/1623/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 62.040 Kč pro období od 1. 1. 2021 

do 30. 6. 2021 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/1624/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 100.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc do fondu investičního a následným čerpáním investičního fondu v max. výši 100.000 Kč. 

Důvodem čerpání jsou sanační práce na budově sportovní haly kvůli pronikající vlhkosti.

 

Číslo: RM/1625/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje změnu odpisového plánu vysavače, průtokoměru a mycího stroje Základní školy 

Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1626/46/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí hodnocení výlepu plakátů ve městě Litovel a navržená opatření pro rok 2021.

 

Číslo: RM/1627/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízené 

rozmetadlo.

 

Číslo: RM/1628/46/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit souhlasné prohlášení a dohodu o ukončení 

pozemku s manželi M.

 

Číslo: RM/1629/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje vydání parkovacích karet ve stejném rozsahu jako v roce 2020 dle předloženého 

návrhu.

 

Číslo: RM/1630/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s prodloužením již udělené výjimky z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 2, bod (3), v návaznosti na již přijaté usnesení rady města 

č. 1519/41 z 8. 10. 2020 s tím, že po dobu umístění vlastního stánku na nám. Přemysla Otakara v Litovli prodlužuje 

výjimku z OZV č. 1/2016 pro stávající nájemce pana M. a pana Š. do 31. 1. 2021 za podmínky v té době platných 

vládních a hygienických opatření.

 

Číslo: RM/1631/46/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí materiál „Podání informace – návrh změny v čerpání náhrad za ztížené lesní hospodářství“. 
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b) souhlasí s tím, aby na další zasedání ZML byli pozváni zástupci CHKO Litovelské Pomoraví a Ing. N., lesní 

hospodář.

 

Číslo: RM/1632/46/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 26. 11. 2020.

 

Číslo: RM/1633/46/2020 

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. 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. 

d) schvaluje Seznam žadatelů o byt města Litovel na r. 2021.

 

Číslo: RM/1634/46/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 1. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1635/46/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje navrhované změny provádění stavby „Sběrný dvůr Nasobůrky“ související s uložením a likvidací 

přebytečné zeminy dle důvodové zprávy. 

b) schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu „Sběrný dvůr Nasobůrky“ v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1636/46/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě.

 

Číslo: RM/1637/46/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi stavebníkem, tj. Obec Haňovice se sídlem: 

Haňovice 62, 783 21 Chudobín, IČO: 00635723, DIČ: CZ00635723, zastoupená: Arnoštem Vogelem, starostou 

obce a městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 361 vedený jako ostatní 

plocha/ostatní komunikace v k.ú. Myslechovice, obec Litovel zapsaným na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu „Místní komunikace Haňovice – objektu SO 105“. Právo provést stavbu 

je zřizováno bezúplatně.

 

Číslo: RM/1638/46/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

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

dokumenty.
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Číslo: RM/1639/46/2020 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním rezervního fondu Základní a mateřské školy Nasobůrky ve výši 25.000 Kč 

na provozní náklady školy.

 

Číslo: RM/1640/46/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vzít na vědomí odstoupení z funkce člena OV 

Unčovice pana Marka Janošce a na uprázdněné místo doporučuje zvolit pana Jiřího Vaňka.

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 

 


