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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 49. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. února 2021 

 

Číslo: RM/1723/49/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 108/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 22 m2, v k.ú. Nasobůrky za cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1724/49/2021 

Rada města Litovel nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 003, vel. 2 + 1 s příslušenstvím, 

nacházející se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 668 v Litovli, ul. Revoluční, č. or. 3. Nájem bytu skončí ke dni 

31. 3. 2021.

 

Číslo: RM/1725/49/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Mgr. B. Š. o odpuštění poplatku za amortizaci nábytku. 

b) souhlasí se zrušením nájemného ve výši 2.000 Kč/měsíc za vybavení kavárny (pevně zabudovaný bar, dřevěné 

stoly, lavice, kovová křesla a židle), s účinností od 1. 3. 2021. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 mezi městem Litovel a Mgr. B. Š., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1726/49/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost pana M. D. o přehodnocení výše nájemného a jeho trvalé snížení o jednu polovinu. 

b) souhlasí se stanoveným nájemným v souladu s usn. Rady města Litovel č.j. 874/49, nájem bude od 1. 3. 2021 

do 30. 9. 2021 činit 5.188 Kč/měsíc a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 mezi městem Litovel a panem M. D., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1727/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění prostor o výměře 48 m2 v objektu č.p. 816, ul. Boženy 

Němcové v Litovli.

 

Číslo: RM/1728/49/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 

26. 8. 2019. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a paní M. H. ve věci prominutí nájemného z pronájmu 

části pozemku parc.č. 886/3, v k.ú. Litovel, za kalendářní rok 2020 ve výši 3.700 Kč z důvodu nevyužití pronajatého 

pozemku pro daný účel z důvodu mimořádných opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s epidemií koronaviru 

SARS Co-V-2 v roce 2020. Uzavřením Dodatku č. 2 pozbývá v platnost Dodatek č. 1, který byl uzavřený v souladu 

s usn. RM č. 1368/37 ze dne 16. 7. 2020.
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Číslo: RM/1729/49/2021 

Rada města Litovel upřesňuje své usnesení RM 1646/7q. Smlouva o poskytnutí dotace bude podepsána 

se Společností pro ranou péči, pobočkou pro rodinu Olomouc.

 

Číslo: RM/1730/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

na akci: „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města 

Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou železnic, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1731/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo na akci: „Rozšíření místní komunikace 

ul. Pavlínka, Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností POOR a.s. oblast Morava 

v souladu se Směrnicí č. 2/2019/RML čl. 3.2 odst. (2).

 

Číslo: RM/1732/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na akci: „Oprava lávky pro pěší 

k ZŠ Vítězná“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Povodí Moravy, s.p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1733/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na činnost technického dozoru stavebníka pro stavební 

akci „Cyklistická stezka Tři Dvory Litovel v souběhu s II/447“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1734/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje návrh Smlouvy o dílo na dopracování projektové dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí z konceptu do čistopisu, DSP a DPS na akci „Úprava návsi Myslechovice“. Smlouva bude uzavřena 

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

 

Číslo: RM/1735/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Územní studie vybraných lokalit veřejného 

prostranství místní části Myslechovice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ZAHRADA 

Olomouc s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1736/49/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „VO Litovel - NPŽP 2020“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a Státním fondem životního prostředí, v předloženém znění.
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Číslo: RM/1737/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o zajištění pohřebních služeb. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Pohřební službou HRANDOP s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1738/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Unčovice - oprava 

fasády Sokolovny“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností ADAR ing s.r.o., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1739/49/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 27/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1740/49/2021 

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

 

Číslo: RM/1741/49/2021 

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

města Litovel k 31. 1. 2021.

 

Číslo: RM/1742/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní 

závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1743/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením 149,95 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1744/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením částky 191.278,59 Kč do rezervního fondu školy.
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Číslo: RM/1745/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

a mateřské školy Nasobůrky sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením částky 64.256,33 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/1746/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením 85.711,58 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1747/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Školní jídelny 

Litovel, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením 30.000 Kč do fondu odměn a 239.078,52 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1748/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Městského klubu 

Litovel sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

b) souhlasí s převedením 17.773,38 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1749/49/2021 

Rada města Litovel rozhoduje o zřízení přípravné třídy na Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

Dalšími administrativními kroky pověřuje ředitelku školy Mgr. Absolonovou.

 

Číslo: RM/1750/49/2021 

Rada města Litovel odkládá materiál „Žádost Kynologického svazu, základní organizace Litovel, o realizaci 

ražené studny na pronajatém pozemku parc.č. 1541, k.ú. Litovel“ na další schůzi RM.

 

Číslo: RM/1751/49/2021 

Rada města Litovel na základě výběrového řízení a pohovoru jmenuje od 1. 3. 2021 jako vedoucí městské knihovny 

Bc. Olgu Sieglovou.
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Číslo: RM/1752/49/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci spolupráce města při organizování veřejnosti přístupné 

akce „Zahájení turistické sezóny 2021“, která se bude konat dne 10. 4. 2021 v době od 8.00 do 15.00 hod. na nám. 

Přemysla Otakara v Litovli. Akce se bude konat v souladu s platnými vládními a hygienickými opatřeními. 

b) souhlasí s nulovým vstupným na radniční věž a do Muzea Litovel. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení. 

d) souhlasí se zpřístupněním podzemních elektrických rozvaděčů v místě záboru. 

e) souhlasí se zajištěním občerstvení pro účinkující. 

f) nesouhlasí s vyčištěním toku Nečíz. 

g) souhlasí se součinností Městské policie Litovel.

 

Číslo: RM/1753/49/2021 

Rada města Litovel 

a) uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Hanácké Benátky 2021“, konanou dne 12. 6. 2021 v době od 10.00 

do 22.00 hod. na nám. Přemysla Otakara v Litovli výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3., omezující opatření (3). 

b) uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Hanácké Benátky 2021“, konanou dne 12. 6. 2021 v době od 10.00 

do 22.00 hod. na nám. Přemysla Otakara v Litovli výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku, dle čl. 6, 

povolování výjimek (1), bod b), z místa používání zábavní pyrotechniky, dle čl. 4 ve znění OZV č. 4/2016, čl. 1. 

c) souhlasí s ponecháním tržby ze vstupného na radniční věž ve výnosech Městského klubu Litovel. 

d) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře od krizového řízení (stánky, zábrany aj.). Akce se uskuteční 

za předpokladu v té době platných hygienických a vládních opatření.

 

Číslo: RM/1754/49/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti POPmedia s.r.o., Kollárova 808/5, Litovel. 

b) souhlasí s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení pro připojení objektu Chořelice čp. 1238 

a lokality Chořelice, dle přiloženého projektu za dodržení podmínek pro instalaci a provozování zařízení a vyjádření 

vlastníka nemovitosti.

 

Číslo: RM/1755/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za období 1. - 12. 2020 včetně plnění finančního 

plánu pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/1756/49/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020 pro TS Litovel, p. o. 

b) schvaluje jeho rozdělení dle návrhu.
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Číslo: RM/1757/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů za rok 2020 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1758/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2020 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1759/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2020.

 

Číslo: RM/1760/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2020.

 

Číslo: RM/1761/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR - OOP Litovel za rok 2020.

 

Číslo: RM/1762/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 11. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1763/49/2021 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1764/49/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 3. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1765/49/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Mgr. Libuše Dobrá. Předmětem smlouvy 

o dílo je zpracování prací na pravidelné aktualizace Územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) v ORP Litovel 

v roce 2021 dle platných metodik, a ve vazbě na úplnou aktualizaci č. 5, která proběhla v roce 2020 s využitím 

Portálu územního plánování Olomouckého kraje.

 

Číslo: RM/1766/49/2021 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s uzavřenou Nájemní smlouvou ze dne 18. 5. 2011, čl.VII., s umístěním tří 

kontejnerů (jeden obytný, dva sanitární) včetně udělení souhlasu s napojením na stávající inženýrské sítě v areálu 

TJ VS (voda, elektřina, kanalizace), na pronajaté části pozemku parc.č. 579/21, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, 

pro nájemce TJ Vodní sporty Litovel. Kontejnery umístí provozovatel kempu společnost IN LIFE Morava s.r.o. 

včetně zajištění veškerých povolení a souvisejících nákladů. Souhlas rady města je udělen pouze po dobu platnosti 
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smlouvy, tj. do 30. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1767/49/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 25.000 Kč na podporu účasti příjemce dotace na mezinárodních 

závodech IFBB v roce 2021. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. Š., Dolní 97/30 Štěpánov 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1768/49/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zařadit finanční částku 191.720 Kč dle Zápisu z jednání zástupců 

obcí, které podepsaly Smlouvu o likvidaci komárů do rozpočtových změn. 

b) ukládá vedoucímu FO, aby na další schůzi RM a zasedání ZML připravil tuto rozpočtovou změnu.

 

Číslo: RM/1769/49/2021 

Rada města Litovel na základě žádosti Charity Litovel o poskytnutí ochranných prostředků pro klienty 

a pracovníky charity souhlasí s poskytnutím 300 ks respirátorů FFP2. Respirátory budou předány Ing. Ludmile 

Zavadilové, ředitelce Charity Litovel.

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


