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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 53. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. dubna 2021 

 

Číslo: RM/1848/53/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí poskytnuté informace od velitele MP Litovel v návaznosti na přestupek řidiče 

kamionu, který v březnu r. 2021 projížděl cyklotrasou mezi Rozvadovicemi a Litovlí.

 

Číslo: RM/1849/53/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti REGIO kavárna a potraviny JEČMÍNEK s.r.o. o snížení nájemného. 

b) souhlasí se slevou 50 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2021. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi městem Litovel 

a obchodní společností REGIO kavárna a potraviny JEČMÍNEK s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1850/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání. Dodatek 

č. 12 bude uzavřen mezi městem Litovel a paní M. P., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1851/53/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu činnosti společnosti v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a společností Zdravotní klaun, o. p. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1852/53/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění motoakce pro děti dne 14. srpna 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a F. M. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1853/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., sídlo: Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, DIČ: CZ27935311 a povinným městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. st. 214/2, 305/1, 305/6, 318/12, 318/13, 318/7, 510, 511/1, 515/4, 

518/1, 518/3, 519/1, 522/6, 1576/1, 1576/2, 1577/28,  1589/3, 1590/1, 1590/3, 1637/7, 1638/4, 1685/4, 1685/5, st. 

1760, st. 1761, 1802, 1888, 1889, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu „REKO MS Litovel - Vítězná + 5, číslo stavby: 7700101439“, za cenu stanovenou 
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podle sazebníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1854/53/2021 

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 ELPREMONT elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, IČO: 26871891, 

DIČ: CZ 26871891 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 

1577/13, 1584/3, 341/2, st. 317, 1655, 1577/28, 1802 a 1577/29, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IZ-12-8002440/SOBSVB/05 „LITOVEL, 

VÍTĚZNÁ, SUŠILOVA-PŘELOŽKA KNN, VNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné ve výši 1.000 Kč.

 

Číslo: RM/1855/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene splaškové 

a dešťové kanalizace, plynovod, vodovod a veřejné osvětlení na stavbu Litovel – Pavlínka II. etapa mezi budoucím 

oprávněným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města a budoucím povinným, tj. Státním pozemkovým 

úřadem, zastoupeným Krajským pozemkovým úřadem pro Olomoucký kraj, se sídlem Blanická 383/1, 779 00 

Olomouc na nově vytvořeném pozemku parc.č. 835/12, v k.ú. Litovel, obec Litovel.

 

Číslo: RM/1856/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 

stavby „Cyklistická stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most R/35 - ul. Cholinská v Litovli v k.ú. 

Nasobůrky a Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností AGPOL s.r.o., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1857/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

na akci „Litovel, prodloužení ul. Javoříčská ke koupališti“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Povodím 

Moravy, s.p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1858/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPIC/MS/2021/00052 mezi městem Litovel a CETIN a.s. k připravované akci „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovského předměstí v Litovli - V. etapa ul. Gemerská“.

 

Číslo: RM/1859/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění administrace výběrového řízení na akci: 

„Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a KO“. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1860/53/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele ELKOPLAST CZ, s.r.o. na zajištění dodávky kompostérů na akci „Litovel - 

komplexní předcházení vzniku odpadu“. 
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b) schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku kompostérů na akci „Litovel - komplexní předcházení vzniku 

odpadu“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ELKOPLAST CZ, s.r.o.

 

Číslo: RM/1861/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Pavlem Hönigem a městem 

Litovel na akci „Tenisový areál Litovel - Komárov - zázemí sportovců“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1862/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Litovel, 

k.ú. Nasobůrky - stavební práce“. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností První KEY-STAV, 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1863/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební akci „Nové 

kabelové rozvody Rozvadovice – veřejné osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi 

městem Litovel a společností SIGNALBAU a.s.

 

Číslo: RM/1864/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 190675 mezi městem Litovel 

a Národním muzeem v předloženém znění. Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení výpůjční doby sbírkových 

předmětů.

 

Číslo: RM/1865/53/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 34/2021/RM až 37/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1866/53/2021 

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

města Litovel k 31. 3. 2021.

 

Číslo: RM/1867/53/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků na činnost odborného lesního 

hospodáře.

 

Číslo: RM/1868/53/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Závěrečný účet města Litovel za rok 2020 

a účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2020 a přijmout usnesení dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1869/53/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se součinností Městské policie Litovel při Mistrovství ČR v orientačním běhu dne 23. května 2021. 

b) souhlasí s bezplatným umístěním reklamních banerů na příjezdech do města Litovel od Olomouce a Uničova. 

c) souhlasí s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách. 

d) souhlasí s bezplatným využitím parkoviště u fotbalového stadionu. 

e) souhlasí s využitím loga města v reklamních materiálech.

 

Číslo: RM/1870/53/2021 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje zpracování studie využití budovy bývalé školy v Unčovicích. 

b) doporučuje zpracovat studii až v okamžiku, kdy bude reálná návaznost na vypracování projektu a na vlastní 

realizaci akce.

 

Číslo: RM/1871/53/2021 

Rada města Litovel uděluje předsedovi Osadního výboru Savín výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML o postupu 

osadních výborů a souhlasí s proplacením dokladu doručeného po termínu stanoveném touto směrnicí.

 

Číslo: RM/1872/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh na zrušení provozních poplatků za svatební obřady.

 

Číslo: RM/1873/53/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel, p. o. za I. Q/2021.

 

Číslo: RM/1874/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 27 smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23. 

Dodatek č. 27 bude uzavřen mezi městem Litovel a TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikace nájmů 

pro 1. pololetí 2021.

 

Číslo: RM/1875/53/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s použitím znaku města Litovel na plakátech při pořádání akce „Amatérské závody Wild Hogs 

Unčovice“, která se bude konat dne 19. 6. 2021 v Unčovicích. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel k usměrnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích v době konání závodů.
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Číslo: RM/1876/53/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 31. 3. 2021 

a 14. 4. 2021.

 

Číslo: RM/1877/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. CETIN a.s., sídlo: 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupená společností Vegacom a.s., sídlo: Praha 4, Novodvorská 

1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, DIČ: CZ25788680 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 44/7, v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu mikrotrubiček, v ochranných trubkách pod označením „11010-080408_0576-18 

Merit group (1) – Litovel_OK“ za cenu stanovenou podle sazebníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1878/53/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na úhradu nákladů se studiem na Universitě v Oxfordu. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a N. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1879/53/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů se studiem na Universitě v Oxfordu. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a N. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1880/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce a následném darování kompostéru.

 

Číslo: RM/1881/53/2021 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá mobilní buňku od TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí s prodejem mobilní buňky. 

c) souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení.

 

Číslo: RM/1882/53/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dláždění plochy u požární nádrže v místní části 

Myslechovice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a KÁMEN MORAVA, s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1883/53/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zřízení „Pracovní skupiny k řešení budoucího odpadového hospodářství ve městě Litovel a místních 

částech“ (dále jen pracovní skupina). 

b) volí pana Viktora Kohouta jako člena pracovní skupiny. 

c) volí Mgr. Lubomíra Brozu jako člena pracovní skupiny. 

d) volí Bc. Jaroslava Erlece jako člena pracovní skupiny. 

e) volí pana Petra Šrůtka jako člena pracovní skupiny. 

f) volí pana Martina Geprta jako člena pracovní skupiny. 

g) volí Ing. Iva Višinku jako člena pracovní skupiny. 

h) volí Mgr. Danielu Barákovou jako konzultanta pracovní skupiny.

 

Číslo: RM/1884/53/2021 

Rada města Litovel souhlasí, aby Městský klub Litovel, p. o., v rámci zajištění provozu průvodcovské činnosti 

na radniční věž, řešil pracovně právní vztahy s brigádníky – průvodci a ponechal si výtěžek ze vstupného. Městský 

klub Litovel, p. o. v rámci provozu Turistického informačního centra zajišťuje správcovství a průvodcovskou 

činnost na radniční věži.

 

                

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


