
M ě s t o   L i t o v e l 
 

Výpis usnesení  
 

ze 78. schůze Rady města Litovel, konané dne 30. října 2014 
 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

 

2850/78 předložený návrh Kroniky města Litovle za rok 2013 a souhlasí s vyplacením odměny kronikáři města dle 

uzavřené dohody o provedení práce ve stejné výši jako v roce 2013. 
 

2851/78 zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 312 ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k.ú. Rozvadovice  

a současně doporučuje zastupitelstvu města jeho odprodej za cenu 150 Kč/m2. 
 

2853/78 smluvní měsíční nájemné za užívání prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 15 v Litovli – místní část Savín,  
a to od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015, ve výši 100 Kč. 

 

2854/78 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a paní I. K., kterým 

se mění bod II. - Nájemné, z důvodu pořízení nového plynového kotle, v předloženém znění. 
 

2855/78 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Litovel a Náboženskou obcí Církve 

československé husitské v Chudobíně, v předloženém znění. 
 

2859/78 žádost Charity Šternberk, střediska Litovel a souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč na 
zakoupení odměn pro děti na tradiční Lampičkový průvod, který se bude konat dne 14. 11. 2014. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, 

středisko Litovel, v předloženém znění. 
 

2857/78 uzavření Mandátní smlouvy na zabezpečení kompletního biologického dozoru v rámci akce „Radniční Morava 

– odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a RNDr. Lukášem 

Mertou Ph.D. Z Olomouce, v předloženém znění. 
 

2858/78 uzavření Příkazní smlouvy o autorském dozoru v rámci akce „Radniční Morava – odstranění sedimentů  
a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“ mezi městem Litovel a společností GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

Olomouc, v předloženém znění. 
 

2859/78 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě dílo s firmou na realizaci stavby „Technická infrastruktura v lokalitě 
Pavlínka v Litovli, 1. etapa – SO-04 Plynovod“ mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., Litovel, 

v předloženém znění. 
 

2860/78 uzavření Dodatku č. 4 k Mandátní smlouvě na poskytování daňového poradenství mezi městem Litovel  
a společností VOREL Consulting s.r.o. Uničov, v předloženém znění. 

 

2861/78 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Statické zajištění divadelního traktu budovy Záložny“ mezi 

městem Litovel a firmou SILS s.r.o. Hodonín, v předloženém znění. 
 

2865/78 rozpočtovou změnu č. 15/2014/RM. 
 

2866/78 rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

2867/78 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

2870/78 přesun v částkách účelově vázaných příspěvků ZŠ Vítězná dle důvodové zprávy. 
 

2871/78 zakoupení figuríny muže a dítěte do interiéru radniční věže a současně schvaluje přesun mezi položkami dle 

důvodové zprávy. 
 

2873/78 převod finanční částky na opravu střechy v areálu Technických služeb Litovel z Rezervního do Investičního 

fondu dle důvodové zprávy. 
 

2874/78 nákup lehké mechanice – zametacího stroje pro Technické služby Litovel. 
 

Rada města Litovel: 
 

2863/78 projednala návrhy na rozšíření projektové přípravy akce „Přechody pro pěší ul. Dukelská“ a schvaluje uzavření 

Dodatku k SOD týkající se vybudování místa pro přecházení v křižovatce s ulicí Javoříčskou mezi městem 
Litovel a Ing. Petrem Doleželem z Olomouce, v předloženém znění a současně neschvaluje uzavření dodatku 

k SOD týkající se vybudování přechodu pro chodce v místě mezi mostem přes Moravu a připojením 

supermarketu TESCO. 
 

2868/78 bere na vědomí informace o platebním výměru k akci „Revitalizace městského koupaliště – přírodní koupací 

biotop“ a souhlasí s proplacením platebního výměru na odvod peněžních prostředků a schvaluje rozpočtovou 

změnu ve výši 20.000 Kč na pokrytí odvodu a penále dle důvodové zprávy. 
 



2878/78 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 22. 10. 2014, neschvaluje přidělení bytu č. 003 

v objektu č.p. 60 v Myslechovicích a současně schvaluje ostatní předložené návrhy a pronájmy, včetně 

následného uzavření smluv o pronájmu bytu a kauci na byt. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

2864/78 výroční zprávy ZŠ Jungmannova a ZŠ Vítězná za školní rok 2013/2014. 
 

2869/78 informaci o příjmech a výdajích k 30. 9. 2014. 
 

2872/78 informaci ředitele příspěvkové organizace Technické služby Litovel o jmenování členů pohotovostní skupiny 
pro zabezpečení zimní údržby komunikací. 

 

2875/78 Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za 1-9/2014, včetně plnění finančního plánu. 
 

2876/78 výsledky hospodaření Technických služeb Litovel za období 1-9/2014. 
 

2877/78 informace z 35. schůzky Letopisecké komise ze dne 9. 9. 2014, z 36. schůzky Letopisecké komise ze dne 18. 

10. 2014, ze 72. schůzky samosprávy Seniorklubu ze dne 13. 10. 2014 a z jednání Komise prevence kriminality 

a BESIP ze dne 25. 8. 2014 a ze dne 14. 10. 2014. 
 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města: 
 

2852/78 zveřejnit záměr odprodeje pozemku parc.č. 85/7 trvalý travní porost, o výměře 454 m2, v k.ú. Nová Ves  
u Litovle, za účelem zázemí k rodinnému domu za cenu 5 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Petr  Š r ů t e k    

       starosta města              místostarosta města  
 

 

 

    
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


