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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 55. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. června 2021 

 

Číslo: RM/1925/55/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit návrh úprav Jednacího řádu Zastupitelstva 

města Litovel.

 

Číslo: RM/1926/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zadáním veřejné zakázky na zajištění servisní organizace zajišťující svoz odpadů 

externímu administrátorovi Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

 

Číslo: RM/1927/55/2021 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 34, trvalý travní porost, v k.ú. 

Chořelice, o výměře cca 80 m2. Cena za 1 m2 se stanovuje na částku 150 Kč.

 

Číslo: RM/1928/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 795/2, ostatní plocha, v k.ú. 

Litovel, o výměře 274 m2 paní Ž. G. z Litovle. Cena za 1 m2 pozemku se stanovuje na částku 600 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/1929/55/2021 

Rada města Litovel projednala žádost paní L. S. o dočasné snížení nájemného a souhlasí se slevou 50 % z ceny 

nájmu za užívanou plochu za období červen, červenec a srpen r. 2021.

 

Číslo: RM/1930/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění Dětského dne 26. června 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a V. Š. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1931/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 11. ročníku turnaje v nohejbale 

dne 3. 7. 2021 v Unčovicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/1932/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění dne pro děti, který se koná 19. června 2021 

v Savíně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1933/55/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti v roce 2021. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Společností pro ranou péči, pobočkou 

pro zrak Olomouc.

 

Číslo: RM/1934/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 13.000 Kč na organizační zajištění závodů malých motocyklů, které 

se budou konat 19. června 2021 v Unčovicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. H. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1935/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost družstva malé kopané v Chudobíně v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. Š., Chudobín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1936/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost tělovýchovné 

jednoty v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ Sokolem Unčovice z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1937/55/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti v roce 2021. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a společností Hravě v doubravě, z. s. 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/1938/55/2021 

Rada města Litovel 

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

organizací a městem Litovel na akci „Unčovice, kanalizační přípojky – stoka C“, 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 „Unčovice, kanalizační přípojky – stoka 

C“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1939/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností Okna Macek 

a.s., pro dodávku a montáž 7 ks oken na objekt KD Nasobůrky, v předloženém znění. Současně Rada města Litovel 

schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 31.000 Kč bez DPH pro společnost Okna Macek a.s.

 

Číslo: RM/1940/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí s doporučením komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Zateplení fasády 

objektu č.p. 73 v obci Tři Dvory“, kdy nejvýhodnější nabídku podal uchazeč KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 

00 Brno a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1941/55/2021 

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

a společností Doubrava.Net, s.r.o. na akci „WiFi4EU“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1942/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 48/2021/RM až 54/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1943/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

85/2021/ZM až 90/2021/ZM.

 

Číslo: RM/1944/55/2021 

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

města Litovel k 31. 5. 2021.
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Číslo: RM/1945/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1946/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím příspěvku na podnikání provozovatelce obchodu v místní části Savín. 

Příspěvek bude uhrazen z rozpočtu místní části Savín a bude využit na úhradu vyúčtování za elektřinu.

 

Číslo: RM/1947/55/2021 

Rada města Litovel uděluje dodatečný souhlas s opravou - zpevněním povrchu místní komunikace na části 

pozemku parc.č. 336, ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice, kterou provedl pan O. Ž. za podmínek, jež jsou uvedeny 

v odůvodnění návrhu.

 

Číslo: RM/1948/55/2021 

Rada města Litovel uděluje předsedkyni Osadního výboru Nasobůrky výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML 

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

 

Číslo: RM/1949/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci uspořádání veřejnosti přístupné akce 

„Letní filmová slavnost - Letní kino“ ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků, která se bude konat ve dnech 

12. - 15. 7. 2021 v době od 21.00 do 23.30 hod. ve vyhrazeném prostoru před radnicí na nám. Přemysla Otakara 

v Litovli v prostoru mezi parkovacími sloupky. Pro tuto akci Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3 - omezující opatření, bod (3).

 

Číslo: RM/1950/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zapojení města Litovel do Programu zlepšování kvality 

ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07.

 

Číslo: RM/1951/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, požární stanici Litovel 

celoroční povolení vstupu do lokality přírodního koupaliště v Nové Vsi za účelem výcviků činnosti spojené s tématy 

práce a záchrany na vodní hladině či zamrzlé vodní ploše.

 

Číslo: RM/1952/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí otevřený dopis radě města doručený panem S. J., bytem Litovel, ul. Svatoplukova. 

b) odkazuje pana S. J., bytem Litovel, ul. Svatoplukova, aby záležitost vyspádování příkopu řešil s vlastníkem 

předmětného pozemku, tj. SSOK Olomouc.
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Číslo: RM/1953/55/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Zřizovací listinu TS Litovel, 

p. o.

 

Číslo: RM/1954/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí s prodejem kovových vrat z autodílny do sběrných surovin a výtěžek z prodeje bude 

převeden na účet města Litovel.

 

Číslo: RM/1955/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené travní 

sekačky Kubota.

 

Číslo: RM/1956/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení činnosti „Pracovní skupiny k řešení budoucího odpadového hospodářství ve městě 

Litovel a místních částech“. 

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

částech“ kde dni 10. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1957/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje požadovanou změnu ve složení Komise SPOZ a jmenuje členkou komise paní 

Zdenku Krejčí s účinností od 1. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1958/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 1. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1959/55/2021 

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

v předloženém znění

 

Číslo: RM/1960/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 18. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1961/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 2. 6. 2021.

 

Číslo: RM/1962/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 25. 5. 2021.
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Číslo: RM/1963/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 10. 5. 2021.

 

Číslo: RM/1964/55/2021 

Rada města Litovel souhlasí s podobou kompenzačních opatření, která vyvolá stavba sušárny na kaly z ČOV 

Litovel.

 

Číslo: RM/1965/55/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel návrh na úpravu znění stanov akciové společnosti Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje, a. s. ve znění postoupeném spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu společnosti 

ze dne 19. 5. 2021. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegování pana Viktora Kohouta, jako zástupce města Litovel 

na všechny valné hromady společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO 07686501 

se sídlem Olomouc v tomto volebním období a jako náhradníka pana Mgr. Lubomíra Brozu. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel návrh pana Mgr. Lubomíra Brozu jako zástupce města Litovel 

do funkce člena dozorčí rady společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO 07686501 

se sídlem Olomouc.

 

Číslo: RM/1966/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise rozvoje bydlení ze dne 8. 6. 2021. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit výjimku ze Zásad č. 1/2008, o vytvoření a použití účelových 

prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Litovel, k půjčce z Fondu rozvoje bydlení č. 1/2001 schválené 

usnesením č. ZM/20/22/2021a), na základě které budou finanční prostředky ve výši 63.441 Kč zaslány přímo 

na účet žadatele.

 

Číslo: RM/1967/55/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit změnu usnesení ZM/6/22/2021 v bodě c) tak, že za slova 

schvaluje prodej, bude vloženo slovo „části“. Po provedeném doplnění bude bod c) znít takto: „c) schvaluje prodej 

části pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, v lokalitě Litovel, Severní, za účelem výstavby 

bytových domů firmě FOR block s.r.o. za cenu 1.500 Kč/m2 + DPH.“ 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přiloženou budoucí kupní smlouvu, podle které se budoucí 

prodávající, tj. Město Litovel, zastoupené starostou zavazuje v budoucnu prodat části pozemků parc.č. 725/1, 

725/13, 725/14 a 725/15 v k.ú. Litovel, prodat budoucímu kupujícímu, tj. FORblock s.r.o. zastoupenému 

Ing. Jiřím Sedláčkem.

 

Číslo: RM/1968/55/2021 

Rada města Litovel 

a) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit kupní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vjezdu uzavřenou mezi kupujícím a povinným z věcného břemene vjezdu, tj. městem Litovel 



 

  Stránka 7 z 8 

a prodávajícím a oprávněným z věcného břemene vjezdu, tj. panem Z. R., bytem Litovel, Žerotínova za cenu 

navrženou prodávajícím – Z. R. ve výši 2.000 Kč/m2. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit kupní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene vjezdu uzavřenou mezi kupujícím a povinným z věcného břemene vjezdu, tj. městem Litovel 

a prodávajícím a oprávněným z věcného břemene vjezdu, tj. panem Z. R., bytem Litovel, Žerotínova za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem.

 

Číslo: RM/1969/55/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s přijetím obce Dubčany do společnosti Vodohospodářská 

společnost ČERLINKA s.r.o. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit se změnou společenské smlouvy obchodní společnosti 

s ručením omezeným Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. IČ 471 50 904, spočívající v navýšení 

základního kapitálu o vklad 20.000 Kč obce Dubčany.

 

Číslo: RM/1970/55/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím úhrady nákladů na provoz jedné mobilní Toi Toi v měsíci červenci a srpnu 2021 v celkové 

maximální výši 6.000 Kč. Uvedené WC bude sloužit i pro širokou veřejnost návštěvníků přírodního koupaliště 

v těchto měsících. 

b) souhlasí s přistavením kontejneru na plast o objemu 1 100 l v areálu kamenolomu na Nové Vsi a poskytnutím 

úhrady nákladů dvoutýdenního svozu plastů v měsíci červenci a srpnu 2021.

 

Číslo: RM/1971/55/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k části pozemku parc.č. 479/21, ost. plocha, v k.ú. Litovel, dle 

Nájemní smlouvy SML/11/46/Dr./Dě., uzavřené mezi městem Litovel a TJ Vodní sporty Litovel ze dne 18. 5. 2011. 

Nájem končí k datu 30. 6. 2021. 

b) souhlasí s ukončením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, uzavřeného mezi městem Litovel a TJ Vodní sporty 

Litovel k datu 30. 6. 2021. 

c) bere na vědomí, že náklady vložené do zvelebení pozemku parc.č. 479/21 nebudou v případě ukončení 

nájemního vztahu dle stávajícího smluvního ujednání ze strany pronajímatele nájemci uhrazeny. 

d) bere na vědomí, že udělené souhlasy rady města z 29. schůze a 49. schůze ve věci umístění kontejnerů na části 

pozemku parc.č. 479/21 nejsou v souladu s uzavřeným nájemním vztahem (čl. II. smlouvy) - nebylo ošetřeno 

Dodatky ke smluvnímu vztahu, tudíž nájemci nevzniká právo na finanční vypořádání v případě ukončení nájemního 

vztahu. 

e) souhlasí s vyslovením souhlasu ke stavbám trvalým na situační výkres projektové dokumentace dle § 184a 

stavebního zákona.

 

Číslo: RM/1972/55/2021 

Rada města Litovel schvaluje záměr vybudovat dětské brouzdaliště na přírodním koupališti v Litovli a ukládá 

odboru MHaSI ve spolupráci s TS Litovel, p. o., učinit potřebné kroky k realizaci díla.
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 Číslo: RM/1973/55/2021 

Rada města Litovel 

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

akce „Zahájení turistické sezóny, spojené s jízdou kočáru se čtyř spřežením“, která se bude konat dne 27. 6. 2021 

v době od 8.00 do 15.00 hod. (turistická sezóna) a v době od 12.00 do 14.00 hod (jízda cestovním kočárem) na nám. 

Přemysla Otakara v Litovli v prostoru před Nečízem mezi parkovacími sloupky. 

b) souhlasí s nulovým vstupným do Muzea Litovel v den akce. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení. 

d) souhlasí se zpřístupněním podzemních rozvaděčů v místě záboru. 

e) souhlasí se zajištěním občerstvení pro pořadatele akce „Zahájení turistické sezóny“. 

f) souhlasí se součinností Městské policie Litovel při vjezdu kočáru do jednosměrné ulice 1. Máje z ul. Palackého. 

g) souhlasí s odstraněním 6 kusů sloupků směrem od náměstí. 

Pro tuto akci rada města uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, čl. 3, omezující opatření (3)“. 

 

Číslo: RM/1974/55/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci uspořádání veřejnosti přístupných 

akcí, konaných ve dnech: 9. 7., 17. 7., 23. 7., 30. 7., 7. 8., 13. 8. a 28. 8. 2021 v době od 19.00 do 22.00 hod. v rámci 

Kulturního léta 2021 ve venkovních prostorech nádvoří Městského klubu Litovel v ul. Husova v Litovli. Pojízdná 

prodejna s občerstvením bude umístěna na protějším chodníku v ul. Husova v Litovli.

 

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

                   starosta města                           místostarosta města 
 


