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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 58. schůze Rady města Litovel, konané dne 15. července 2021 

 

Číslo: RM/1983/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Litovel 

a Pivovarem Litovel a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1984/58/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Litovel a manželi D. a E. O. z Březové 

na pronájem pozemku parc.č. 550/3, pozemková parcela, koryto vodního toku upravené, v k.ú. Unčovice, lokalita 

Březové, jednostrannou výpovědí ze strany pronajímatele z důvodu nerespektování podmínek dle ust. čl. IV. 

Nájemní smlouvy. 

b) souhlasí, aby po uplynutí výpovědní lhůty byl záměr pronájmu pozemku parc.č. 550/3, v k.ú. Unčovice, opětovně 

zveřejněn za min. nájemné 2 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1985/58/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na podporu účasti SDH Haňovice (ženy) v Olomoucké noční 

hasičské lize v roce 2021. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Ing. A. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1986/58/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost místního sdružení Českého červeného kříže 

v roce 2020. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/1987/58/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost družstva malé kopané v Březové v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. G., Březové v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/1988/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 

24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená 

společností ELMO-SA, spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc, IČ: 479 77 001, DIČ: CZ479 77 

001 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 404/4, ostatní 

plocha a 405/1, ostatní plocha zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu „Zařízení 

distribuční soustavy“, pod názvem „Litovel, Gemerská p. č. 404/4 – přeložka kNN, kVN č. IZ-12-8002130“ 

za sjednanou cenu ve výši 1.000 Kč.

 

Číslo: RM/1989/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 52/1a, 

Chválkovice, PSČ: 779 00, Olomouc IČO: 26836041, DIČ: CZ26836041 a povinným tj. městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 1573/21, druh pozemku – ostatní plocha, zapsaných 

na LV č. 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8021123/VB/001, Litovel, Mlýnská 679/3, pč. 251 

– kNN za cenu stanovenou dle energetického zákona ve výši 2.500 Kč.

 

Číslo: RM/1990/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 941/40/2021/VB 

týkající se stavby: „Stavidlo na vodním toku Loučka v Nasobůrkách“ s obtíženým Lesy České republiky, s. p.

 

Číslo: RM/1991/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121811377. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1992/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr dat a další zpracování 

dat pro osobní doklady. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1993/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovského předměstí v Litovli-V.etapa, ul. Gemerská“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

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

 

Číslo: RM/1994/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Litovel 

a společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. k prováděné stavební akci „Cyklistická stezka Tři 

Dvory – Litovel v souběhu s II/447“.
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Číslo: RM/1995/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 k SoD č. SML/0061/2021/MH stavby: 

„Rozšíření místní komunikace ul. Pavlínka, Litovel“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností 

PORR a.s.

 

Číslo: RM/1996/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Litovel a SHČMS - 

Sborem dobrovolných hasičů Savín, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1997/58/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 61/2021/RM až 62/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1998/58/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 

na období 2022 - 2025.

 

Číslo: RM/1999/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/2000/58/2021 

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

města Litovel k 30. 6. 2021.

 

Číslo: RM/2001/58/2021 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/2002/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 351.084 Kč pro Mateřskou školu G. Frištenského, 

příspěvkovou organizaci v rámci OP VVV MŠMT Šablony III.

 

Číslo: RM/2003/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 415.500 Kč pro Mateřskou školu Gemerská, příspěvkovou 

organizaci v rámci OP VVV MŠMT Šablony III.
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Číslo: RM/2004/58/2021 

Rada města Litovel jmenuje tyto členy školských rad: 

do školské rady ZŠ Vítězná – pan Petr Šrůtek, Bc. Zdeněk Jančí 

do školské rady ZŠ Jungmannova – Ing. Radovan Vašíček, pan Jiří Kohout 

do školské rady ZŠ Nasobůrky – Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Robert Najman.  

 

Číslo: RM/2005/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 45.122 Kč pro období do 31. 12. školního 

roku 2020/2021 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2006/58/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením všech pracovišť Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace ve dnech 30. 

a 31. srpna 2021. 

b) souhlasí s uzavřením všech pracovišť v Litovli Mateřské školy G. Fištenského, příspěvkové organizace ve dnech 

30. a 31. srpna 2021. Pracoviště v Unčovicích bude v provozu.

 

Číslo: RM/2007/58/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit cenovou nabídku Stavební firmy Vymětal 

s.r.o. Litovel na prodloužení komunikace vč. inženýrských sítí k pozemku parc.č. 838/1, orná půda, v k.ú. Litovel, 

pro stavbu tří rodinných domů v rámci projektu Pavlínka II. etapa.

 

Číslo: RM/2008/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje předloženou dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu zařízení k měření rychlosti 

projíždějících vozidel s názvem a typovým označením LIDAR ProLaser III verze „TC“ s příslušenstvím mezi 

pronajímatelem, tj. obcí Štěpánov zastoupenou starostou obce Mgr. Jiřím Šindlerem a nájemcem, tj. městem Litovel 

zastoupeným starostou města.

 

Číslo: RM/2009/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK za 1. pololetí roku 2021.

 

Číslo: RM/2010/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z jednání Komise SPOZ ze dne 3. 6. 2021 a 24. 6. 2021.

 

Číslo: RM/2011/58/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 30. 6. 2021. 

b) ukládá tajemníkovi MěÚ pověřit příslušné zaměstnance MěÚ zpracováním informačního materiálu týkajícího 

se vzniku tzv. bezdoplatkové zóny v domě na ul. Vlašímova 773/2 v Litovli a seznámit členy RM s možnostmi 

řešení.
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Číslo: RM/2012/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 22. 6. 2021.

 

Číslo: RM/2013/58/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel. 

b) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č.p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění. 

d) schvaluje směnu bytu č. 207 s bytem č. 315 v objektu č.p. 674/9 v Litovli, nám. Svobody (DPS) a souhlasí 

s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2014/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 2. 6. 2021.

 

Číslo: RM/2015/58/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 23. června 2021. 

b) souhlasí s dokončením Kroniky města Litovel za uplynulý rok 2020 v rozpracovaném a doplněném formátu. 

c) ukládá vedení města svolat osobní jednání za účasti vedení města a předsedy Letopisecké komise, na kterém 

budou objasněny veškeré náležitosti týkající se navrženého usnesení Letopisecké komise na tuto schůzi RM.

 

Číslo: RM/2016/58/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro dopravu ze dne 31. 5. 2021 a 21. 6. 2021. 

Současně Rada města Litovel pověřuje odbor MHaSI realizací doporučení v nich uvedených.

 

Číslo: RM/2017/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zahájením smírného jednání s panem J. J. ve věci odkoupení pozemků 

parc.č. 281/5, ostatní plocha/silnice, o výměře 4 m2 a dle GP č. 243-39/2016 pozemkem parc.č. 281/4, ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 36 m2, to vše v k.ú. Rozvadovice, za cenu 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2018/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností Eltrab Group s.r.o., IČ 05060761, Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 – Vinohrady, jednatel Ing. Martin Barteček, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 1577/1, zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-

12-8021284/1, Litovel, Sušilova, pč. 354/1 – připojení kNN za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 

977 Kč + DPH.
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Číslo: RM/2019/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností Eltrab Group s.r.o., IČ 05060761, Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha 2 – Vinohrady, jednatel Ing. Martin Barteček, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 532, zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu č. IV-

12-8021515/2, Březové, pč. 219/2 – připojení kNN za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 5.701 Kč 

+ DPH.

 

Číslo: RM/2020/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí se smlouvou o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 

zpětného odběru odpadních pneumatik a smlouvou o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného 

místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií.

 

Číslo: RM/2021/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení na výkon TDI a BOZP 

při realizaci akce: „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“. Příkazní 

smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/2022/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Elektrowin a.s., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2023/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje změnu provozního příspěvku a změnu rozpisu účelově vázaných příspěvků 

a podmínky pro jejich čerpání pro Městský klub Litovel v roce 2021.

 

Číslo: RM/2024/58/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k síti internet. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností DOUBRAVA.NET s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2025/58/2021 

Rada města Litovel souhlasí se součinností MP Litovel a členů SDH při konání cyklistického závodu „Sazka Tour 

2021“, který se bude konat 5. – 8. srpna 2021.

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


