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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 52. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. dubna 2021 

 

Číslo: RM/1804/52/2021 

Rada města Litovel ukládá veliteli MP Litovel předložit na další schůzi RM podklady, které městská policie 

eviduje v návaznosti na přestupek řidiče kamionu, který v březnu r. 2021 projížděl cyklotrasou mezi Rozvadovicemi 

a Litovlí.

 

Číslo: RM/1805/52/2021 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc.č. 93/3, orná půda, o výměře 1 493 m2, v k.ú. Unčovice, 

za účelem stavby rodinného domu. Cena za m2 pozemku: min. 550 Kč. 

b) souhlasí, aby požadavku bylo vyhovělo po provedení změn v Územním plánu Litovel, tak jak navrhuje OV 

Unčovice v souladu se studií Ing. arch. Obenause.

 

Číslo: RM/1806/52/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní M. P. o uplatnění slevy z nájmu z nebytového prostoru na ul. Havlíčkova 705 - prodejna 

oděvů za 1. čtvrtletí r. 2021 z důvodu nařízení vlády o uzavření prodejny. 

b) souhlasí se slevou ve výši 50 % z nájemného za plochu za 1. čtvrtletí r. 2021.

 

Číslo: RM/1807/52/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti STAVBEX s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti panem Petrem Vepřekem 

o pronájem části prostor o výměře 48 m2, nacházející se v objektu č.p. 816, ul. Boženy Němcové na základě 

zveřejněného záměru v souladu s přijatým usnesením rady města Litovel č. RM/1727/49/2021. 

b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi městem Litovel a společností STAVBEX s.r.o. dle zveřejněného 

záměru, za účelem uskladnění drobného stavebního materiálu, za smluvní nájemné 1.500 Kč/měsíc, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1. května 2021.

 

Číslo: RM/1808/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku, uzavřený mezi městem Litovel a p. J. F. 

z Březové ve věci rozšíření pronajímané plochy pro venkovní posezení k místnímu hostinci (parc.č. 367, 

k.ú. Unčovice), ze současně pronajatých 21 m2 na 60 m2, za celkové roční nájemné 8.200 Kč, v souladu 

se zveřejněním záměru města dle usn. rady města č. 1687/48.

 

Číslo: RM/1809/52/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Darovací smlouvy mezi městem 

Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 236.830 Kč za účelem 
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podpory školních, sportovních a ekologických aktivit města Litovel v roce 2021, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1810/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím 

Moravy, s.p. a městem Litovel na akci „Dopravně bezpečnostní opatření na II/449 pro pěší a cyklisty podél silnice 

II/449 v zastavěném území města Litovle“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1811/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje na základě vyhodnocení podaných nabídek stavby „Rekonstrukce komunikace 

a chodníku v lokalitě Čihadlo“ výběr dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností STRABAG a.s. Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1812/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projekční přípravy akce „Rekonstrukce 

Svatojánského mostu v Litovli“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností MORAVIA 

CONSULT Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1813/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností vyplývajících z vydaného územního 

rozhodnutí stavby č.j. LIT 5975/2021 „Zemní vedení VOP, MR, OK, osazení a zapojení osvětlovacích bodů VO 

v Březové, k.ú. Unčovice“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností DOUBRAVA.NET s.r.o. 

Náklo, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1814/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy se společností ASHPA oběhové 

hospodářství, s.r.o. Předmětem smlouvy je administrace výběrového řízení v rámci projektu: „Litovel - komplexní 

předcházení vzniku odpadů“.

 

Číslo: RM/1815/52/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele Remont Quality s.r.o. pro realizaci zakázky 

„Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností Remont Quality s.r.o., pro realizaci 

zakázky „Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1816/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na komplexní zpracování Adaptační 

strategie. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností RPSC ideas s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1817/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a společností První 

KEY-STAV, a.s. na akci „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky - stavební práce“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1818/52/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. MRV-VM-1-2021 mezi městem Litovel a Muzeem 

regionu Valašsko, příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení 

výpůjční doby sbírkových předmětů. 

b) schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. MRV-VS-1-2021 mezi městem Litovel a Muzeem regionu 

Valašsko, příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení výpůjční doby 

sbírkových předmětů. 

c) schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o pronájmu výstavy mezi městem Litovel a Muzeem regionu Valašsko, 

příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení pronájmu výstavy. 

d) schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. MuzNJ/01095/2020 mezi městem Litovel a Muzeem 

Novojičínska, příspěvková organizace v předloženém znění. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení výpůjční 

doby.

 

Číslo: RM/1819/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o ukládání biologického odpadu. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností Kompostárna Nasobůrky s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1820/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného 

odpadu. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností BIO svoz s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1821/52/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 32/2021/RM až 33/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1822/52/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

54/2021/ZM až 84/2021/ZM.

 

Číslo: RM/1823/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán dříve pořízeného majetku Mateřské školy G. Frištenského, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
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Číslo: RM/1824/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán zahradního vybavení Mateřské školy Gemerská, příspěvkové 

organizace dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1825/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich 

čerpání pro školské a kulturní příspěvkové organizace v roce 2021.

 

Číslo: RM/1826/52/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o stavu žádosti o dotaci na II. etapu Výměny svítidel.

 

Číslo: RM/1827/52/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit záměr připravit k realizaci stavbu 

Obytného souboru v ul. Boženy Němcové v Litovli v lokalitě bývalých skladů, které město v roce 2017 odkoupilo. 

Podkladem pro další přípravu je studie Obytného souboru staveb, kterou zpracoval BOOS PLAN v 03/2020. Další 

kroky přípravy stavby vyplynou z Předběžné tržní konzultace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, která bude provedena s možnými uchazeči o veřejnou zakázku.

 

Číslo: RM/1828/52/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Rozhodnutí č. 3762041 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 3/2017 Národního programu 

Životní prostředí na akci „Haňovice – dobývací prostor, odtěžba komunálních odpadů, Litovel, okres Olomouc“, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1829/52/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí poskytnuté informace v rámci materiálu „Posouzení dvou variant budoucnosti 

odpadového hospodářství v Litovli“.

 

Číslo: RM/1830/52/2021 

Rada města Litovel odkládá materiál „Žádost předsedy OV Chořelice - umístění mobiliáře na pozemku parc.č. 6, 

ost. plocha“ na další schůzi RM.

 

Číslo: RM/1831/52/2021 

Rada města Litovel souhlasí na základě požadavku vedoucí Muzea Litovel s umístěním dvou kusů vitrínek 

v prostoru před Muzeem v Litovli na části pozemku parc.č. 115, ost. plocha/zeleň, v k.ú. Litovel nákladem muzea. 

Jedná se o vitrínu od fy: Hostalek- Werbung a upravenou venkovní vitrínu „udělej radost“.

 

Číslo: RM/1832/52/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s nákupem ojetého automobilu pro TS Litovel, p. o. 
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b) souhlasí s nákupem přívěsného vozíku pro TS Litovel, p. o. 

c) souhlasí s nákupem dvou kusů travních sekaček pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1833/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele 

hospodaření.

 

Číslo: RM/1834/52/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2021 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1835/52/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápisy z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 10. 3. 2021 a 24. 3. 2021. 

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

paní M. Š. z Litovle - celkem 448.000 Kč, z toho 180.000 Kč dle titulu č. 1 na opravu fasády a zateplení, 200.000 Kč 

dle titulu č. 3 na opravu střechy a 68.000 Kč dle titulu č. 4 na výměnu oken a vchodových dveří, úrok 1 %, doba 

splatnosti 5 let. 

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

panu M. V. z Olomouce a manželům V. z Vísky na opravu nemovitosti ve Vísce - 188.470 Kč dle titulu č. 3 

na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let.

 

Číslo: RM/1836/52/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci dlouhodobého hmotného 

majetku.

 

Číslo: RM/1837/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě 

a Smlouvy o nájmu bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1838/52/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 8. března 2021.

 

Číslo: RM/1839/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 7. 11. 2003 na pozemek parc.č. 1307, 

zastavěná plocha, o výměře 24 m2 uzavřené mezi pronajímatelem – městem Litovel a nájemcem – paní A. M. 

a panem J. M. v předloženém znění.
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Číslo: RM/1840/52/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 6. 11. 2003 na pozemek parc.č. 1308, zastavěná plocha 

o výměře 67 m2 uzavřené mezi pronajímatelem – městem Litovel a nájemcem – paní J. P. v předloženém znění. 

b) schvaluje vrácení bezdůvodného obohacení za dobu posledních 3 let.

 

Číslo: RM/1841/52/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 7. 4. 2021.

 

Číslo: RM/1842/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená 

společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250 

a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 593/57, 593/60, 1586/1 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-

12-8007162/BVB/001. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle nové právní úpravy o oceňování 

nemovitostí vyplývající ze zákona 151/1997 Sb., a ustanovení § 25 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

 

Číslo: RM/1843/52/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená 

společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250 

a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 1698/2, 521/3, 1577/18, 

1584/2, 1584/13, 1577/16, 425/3 v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8007161 /BVB/001. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena 

je stanovena dle nové právní úpravy o oceňování nemovitostí vyplývající ze zákona 151/1997 Sb., a ustanovení 

§ 25 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Číslo: RM/1844/52/2021 

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 EMONTAS s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 58/8, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející 

se v k.ú. Chořelice, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. 

IV-12-8018781/VB/001, Chořelice, pč. 5914 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku 

schváleného Zastupitelstvem města Litovel.

 

Číslo: RM/1845/52/2021 

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 EMONTAS s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 242, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. 

Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IP-12-8024247/VB/001, Tři Dvory, pč. 2451 – přípojka do 50m, kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle 
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ceníku schváleného Zastupitelstvem města Litovel.

 

Číslo: RM/1846/52/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podáním žádosti Mateřské školy G. Frištenského, 

příspěvkové organizace o dotaci na vybavení školních zahrad. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s předfinancováním akce ve výši 490.817,14 Kč. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s finanční spoluúčastí na akci ve výši 20 % celkových 

nákladů. 

 

Číslo: RM/1847/52/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podáním žádosti Mateřské školy Gemerská, příspěvkové 

organizace o dotaci na vybavení školní zahrady. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s předfinancováním akce ve výši 410.000 Kč. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s finanční spoluúčastí na akci ve výši 20 % celkových 

nákladů.

 

 

 

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


