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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 48. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. února 2021 

 

Číslo: RM/1687/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložený záměr města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. 

v pl. znění - dodatečné podmínky k již zveřejněnému záměru města na pronájem části pozemku parc.č. 367, zahrada, 

k.ú. Unčovice, část Březové - rozšíření pronajímané dlážděné plochy o 39 m2 za účelem provozu venkovního 

posezení u pohostinství v Březové.

 

Číslo: RM/1688/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje úpravu Ceníku „A“ na pronájem místností v objektech města a místních částech 

města Litovel, schváleného na schůzi RM dne 8. 8. 2019, pro místní část Nasobůrky s účinností od 1. 2. 2021 

tj. navýšení nájemného o částku 300 Kč, která bude připočtena ke stávajícím sazbám z důvodu nastavení vyššího 

komfortu ve využívání Kulturního domu oproti jiným KD v místních částech.

 

Číslo: RM/1689/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání. Dodatek č. 3 

bude uzavřen mezi městem Litovel a paní I. K., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1690/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání. Dodatek 

č. 11 bude uzavřen mezi městem Litovel a paní M. P., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1691/48/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti mládežnického pěveckého sboru a projektu 

„Rybovka pro Litovel 2021“. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1692/48/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na provozní náklady centra v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klíč - centrum sociálních 

služeb, příspěvková organizace v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/1693/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem Gustava 

Frištenského v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1694/48/2021 

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 Elektromontáže BLESK, 

s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 268 36 041 a povinným městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1574/8, ostatní plocha, pozemku parc.č. 1574/9, ostatní plocha 

a pozemku parc.č. 1675/2, ostatní plocha, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IZ-12-8001260/VB/001 „Zařízení distribuční soustavy“. Zřízení věcného 

břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1695/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce: „Litovel, 

prodloužení ul. Javoříčská ke koupališti“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Petrem Doleželem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1696/48/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací Cetin 

pro připravovanou akci: „Litovel, parkoviště ul. Vítězná – Sušilova“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností CETIN a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1697/48/2021 

Rada města Litovel nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na projektovou přípravu „Studie proveditelnosti 

umístění cyklostezky Haňovice – Nasobůrky“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel, obcí Haňovice 

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

 

Číslo: RM/1698/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí 

v Litovli – V. etapa, ulice Gemerská“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1699/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro zhotovení projektové dokumentace na akci: „Učebna 

s příslušenstvím na dopravním hřišti“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Martinem Trokanem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1700/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o úschově ze dne 29. 8. 2019 uzavřené 

mezi městem Litovel a J. S., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1701/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Sběrný dvůr Litovel, 

k.ú. Nasobůrky - stavební práce“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností První KEY-STAV, 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1702/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 26 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23. 

Dodatek č. 26 bude uzavřen mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém znění. 

Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí roku 2020.

 

Číslo: RM/1703/48/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 19/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku - kanalizace 

ze dne 29. 1. 2004. Dodatek č. 19/K bude uzavřen mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností Čerlinka 

s.r.o., v předloženém znění. 

b) bere na vědomí změny výše stočného a nájemného.

 

Číslo: RM/1704/48/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 19/2021/RM až 23/2021/RM mimo rozpočtovou změnu č. 22/2021/RM.

 

Číslo: RM/1705/48/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 20.000 Kč od Stavební firmy Vymětal s.r.o. 

pro Mateřskou školu Gemerská, příspěvkovou organizaci.

 

Číslo: RM/1706/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku parc.č. 805, zahrada, o výměře 176 m2 

ve vlastnictví Ž. G. z Litovle s částí pozemku parc.č. 795/2, ost. plocha, o výměře 176 m2, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/1707/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dohody o ceně tepla pro CZT a domovní kotelny na rok 2021.

 

Číslo: RM/1708/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Číslo: RM/1709/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené informace k objektu 1. máje 626, Litovel.
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Číslo: RM/1710/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK a vyřazení majetku města Litovel za 2. pololetí 

roku 2020.

 

Číslo: RM/1711/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na technické zhodnocení 

dílny v areálu Technických služeb výměnou vrat.

 

Číslo: RM/1712/48/2021 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1713/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 13. 1. 2021.

 

Číslo: RM/1714/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 21. 1. 2021.

 

Číslo: RM/1715/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 18. 1. 2021.

 

Číslo: RM/1716/48/2021 

Rada města Litovel souhlasí s předloženou nabídkou na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

střechy objektu dílny parc.č. 993/2 v areálu TS Litovel.

 

Číslo: RM/1717/48/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi objednatelem, tj. městem Litovel 

zastoupené starostou a dodavatelem, tj. P. K. TK TAXI KOTEK, IČO 08295328, Litovel, spočívající v zajištění 

služby „Senior taxi Litovel“.

 

Číslo: RM/1718/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z jednání Komise SPOD ze dne 18. 11. 2020 a 2. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1719/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 3. 2. 2021.
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Číslo: RM/1720/48/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Litovli ve věci opravy cesty 

a chodníku před kostelem Husův sbor v Litovli. 

b) ukládá odboru MHaSI sledovat stav tohoto chodníku a evidovat jej v plánu údržby.

 

Číslo: RM/1721/48/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí dopis občanů ul. Olomoucká k akci „Litovel – chodník Olomoucká“.

 

Číslo: RM/1722/48/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí poskytnutou informaci ke stavu pozemku parc.č. 838/1, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. 

b) ukládá vedení města připravit variantní řešení dalšího postupu.

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


