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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 54. schůze Rady města Litovel, konané dne 20. května 2021 

 

Číslo: RM/1885/54/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení pana Petra Šrůtka z funkce člena Pracovní skupiny k řešení budoucího odpadového 

hospodářství ve městě Litovel a místních částech. 

b) nedoplňuje pracovní skupinu na uprázdněné místo za pana Petra Šrůtka žádným novým členem.

 

Číslo: RM/1886/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložený Jednací řád Rady města Litovel.

 

Číslo: RM/1887/54/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o schůzce ze dne 21. 4. 2021, která se konala v souladu s přijatým 

usnesením rady města č. 1830/52. Ve věci určení místa pro umístění vitrínky s mapou Chořelic doporučuje, 

že opravený stojan bude prozatím uskladněn na úřadě.

 

Číslo: RM/1888/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1577/1, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o předpokládané výměře cca 24 m2. Cena pozemku 250 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1889/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ust. § 39, odst., 1, zák. č. 128/2000 Sb. v pl. znění, se zveřejněním záměru 

města na pronájem části pozemku parc.č. 186/4, ost. plocha/jiná plocha, v areálu bývalého lomu v Nové Vsi 

u Litovle, který slouží ke koupání, na pronájem cca 300 m2 (rozsah pronájmu bude upřesněn dle geodetického 

zaměření), za účelem zajištění občerstvení pro návštěvníky přírodního lomu, mobilním způsobem - stánek 

s přenosným posezením včetně zajištění mobilního WC. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou. Cena nájmu bude 

od května do září, každoročně = provozní doba, 5 měsíců, 2.000 Kč/měsíc. Od ledna do dubna a října do prosince, 

každoročně, 300 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/1890/54/2021 

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

č. VPIC/MS/2021/00072 na akci „Chudobín, chodník u silnice II-373“. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

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

 

Číslo: RM/1891/54/2021 

Rada města Litovel 
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a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací a městem Litovel na akci „Myslechovice - oprava autobusové zastávky“, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Správou silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a městem Litovel na akci „Myslechovice - oprava autobusové 

zastávky“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1892/54/2021 

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

dotace na projekt „Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“. Smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1893/54/2021 

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

dotace na projekt „Modernizace a rozšíření kamerového systému“. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1894/54/2021 

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

dotace na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum“. Smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1895/54/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace v rámci Dotačního programu 

na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti 

JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem 

Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1896/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností TAXONIA CZ s.r.o., 

v předloženém znění. Předmětem smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu na LHC Nová Ves.

 

Číslo: RM/1897/54/2021 

Rada města Litovel neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytování a zajišťování služeb mezi městem Litovel 

a Ing. Karin Dienstbierovou, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace 

na ozelenění stezky Tři Dvory - Litovel.

 

Číslo: RM/1898/54/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření předložené smlouvy mezi 

městem Litovel a AMK Litovel v ÚAMK o poskytnutí dotace ve výši 135.000 Kč na rekonstrukci klubovny.

 

Číslo: RM/1899/54/2021 
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Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Litovel - Rybníček, rekonstrukce 

komunikace“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1900/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny v Litovli - 1. etapa“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1901/54/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 40/2021/RM až 44/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1902/54/2021 

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

města Litovel k 30. 4. 2021.

 

Číslo: RM/1903/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídě Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková 

organizace, odloučené pracoviště Unčovice. Třída tak bude tvořena 26 dětmi.

 

Číslo: RM/1904/54/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podáním žádosti Základní školy Litovel, Vítězná 1250, 

okres Olomouc o dotaci na vybavení počítačové učebny. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s předfinancováním akce ve výši 3.000.000 Kč. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s finanční spoluúčastí na akci ve výši 10 % celkových 

nákladů.

 

Číslo: RM/1905/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc o dotaci 

z projektu OP VVV Šablony III.

 

Číslo: RM/1906/54/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s odepsáním odcizeného majetku v zůstatkové hodnotě 2.500 Kč. 

b) souhlasí s připojením Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc k trestnímu řízení a náhradě škody 

dle návrhu Policie ČR.
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Číslo: RM/1907/54/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uložením chráničky optického kabelu pro vysokorychlostní internet při realizaci stavby Regenerace 

panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli-V.etapa, ul. Gemerská (dále jen „RPS“) společnosti POPmedia 

s.r.o. Litovel za podmínek:  

1) stavba optického kabelu bude řádně povolena na základě projektové dokumentace včetně souhlasu vlastníků 

dotčených pozemků.  

2) zhotovitel stavby RPS bude souhlasit s prováděním stavby optického kabelu ve staveništi, které mu bude po dobu 

stavby předáno.  

3) stavba optického kabelu nesmí ovlivnit náklady, termíny stavby RPS. 

b) souhlasí s uložením chráničky optického kabelu pro vysokorychlostní internet při realizaci stavby Regenerace 

panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli-V.etapa, ul. Gemerská (dále jen „RPS“) společnosti T-Mobile 

Czech Republic a.s. za podmínek:  

1) stavba optického kabelu bude řádně povolena na základě projektové dokumentace včetně souhlasu vlastníků 

dotčených pozemků.  

2) zhotovitel stavby RPS bude souhlasit s prováděním stavby optického kabelu ve staveništi, které mu bude po dobu 

stavby předáno.  

3) stavba optického kabelu nesmí ovlivnit náklady, termíny stavby RPS. 

c) ukládá odboru MHaSI zadat úpravu projektu „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli-

V.etapa, ul. Gemerská“ ve věci omezení množství sušáků na prádlo a tzv. klepačů koberců na minimum.

 

Číslo: RM/1908/54/2021 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem ZD Unčovice „Novostavba stáje pro chov prasat“ k.ú. Rozvadovice 

a se zasláním souhlasného stanoviska na odbor životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje 

za předpokladu dodržení podmínek stanovených Osadním výborem Rozvadovice. Otázky související s životním 

prostředím je možné řešit v rámci územního a stavebního řízení.

 

Číslo: RM/1909/54/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zpracování Studie proveditelnosti na řešení celoplošných retenčních a přírodě blízkých opatření 

s uplatněním metodiky Živá krajina. 

b) schvaluje zpracování Místní energeticky koncepce dle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Číslo: RM/1910/54/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období 1. – 3. 2021 včetně plnění finančního 

plánu pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1911/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, p. o. předložený odpisový plán na nově pořízený 

automobil Fiat Doblo.

 

Číslo: RM/1912/54/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí nabídku projektu „Podnikni to!“. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zahrnout tento projektu do Rozpočtu města Litovel na rok 2022.

 

Číslo: RM/1913/54/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 5. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1914/54/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 11. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1915/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1916/54/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 29. dubna 2021. 

b) jmenuje Mgr. Roberta Najmana předsedou Letopisecké komise s účinností od 1. 5. 2021. 

c) doporučuje vedení města projednat a zvážit záměr tisku popularizační práce pana L. Š. - Hanácké Benátky 

a jejich památky. 

d) jmenuje kronikářem města Ing. Radovana Urválka s účinností od 20. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1917/54/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 5. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1918/54/2021 

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 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 330/3, parc.č. 1577/29, parc.č. 1577/1, parc.č. 1577/13, parc.č. 1577/28, parc.č. 1584/3, 

parc.č. 1802, parc.č. 1850, parc.č. 1856, zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Litovel - 

Sušilova + 3, číslo stavby: 7700101382“ za cenu stanovenou podle sazebníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1919/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. GasNet, s.r.o., Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupená společností 

GasNet Služby, s.r.o., Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 a povinným městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 1/21 a 1/22 v k.ú. Chořelice, obec Litovel, 

zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu plynárenského zařízení 

č. 7700102104 „REKO VTL Litovel - Uničov DN 200 shybka“. Zřízení věcného břemene je úplatné ve výši 

2.794 Kč + DPH.
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Číslo: RM/1920/54/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč na podporu projektu Na kole dětem Ze Štěpánova 

po Hané v červenci 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Litovel a J. Z. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1921/54/2021 

Rada města Litovel schvaluje změny ve složení Komise SPOZ, a to s účinností od 1. 6. 2021, takto: rada města 

jmenuje členy komise paní Jitku Bartoňovou a pana Jaromíra Jindru. Současně rada města bere na vědomí 

odstoupení členky komise paní Ludmily Klaclové ze zdravotních důvodů.

 

Číslo: RM/1922/54/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel uložit Radě města Litovel zahájení přípravy k zadání veřejné zakázky 

na zajištění servisní organizace zajišťující svoz odpadů prostřednictvím externího administrátora. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit, aby provoz nového Sběrného dvoru Litovel byl 

po zkolaudování zajišťován Technickými službami Litovel, p.o. 

c) bere na vědomí odstoupení pana Petra Šrůtka z funkce jednatele společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

d) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel pověřit starostu města Litovel, aby na Valné hromadě společnosti 

FCC Litovel s.r.o. navrhl na pozici jednatele za město Litovel Ing. et Ing. T. H., MBA. 

e) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel vypsat výběrové řízení na pozici jednatele FCC Litovel s.r.o. 

na základě kritérií. 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel neobsazovat místo jednatele FCC Litovel, s.r.o. do doby vypsání 

výběrového řízení na svozovou firmu.

 

Číslo: RM/1923/54/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu projektu Dny španělských koní, které proběhnou 

ve dnech 12. - 13. června 2021 ve Dvoře Nové Zámky. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Spolkem přátel a chovatelů koní čisté 

španělské rasy v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1924/54/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s výrobou filmového medailonu umělce J. Z. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Unií výtvarných umělců Plzeň, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

               

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

                   starosta města                           místostarosta města 


