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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 60. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. září 2021 

 

Číslo: RM/2058/60/2021 

Rada města Litovel revokuje usnesení č. RM/2043/59/2021 schválené na 59. schůzi konané dne 5. 8. 2021.

 

Číslo: RM/2059/60/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Kupní smlouvu, podle které prodávající, 

tj. město Litovel zastoupené starostou, prodává pozemek parc.č. st. 98, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

135 m2, v k.ú. Nová Ves u Litovle, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., obec Litovel, kupujícímu, 

tj. manželům K. z Nové Vsi u Litovle, za cenu ve výši 100.000 Kč.

 

Číslo: RM/2060/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi 

městem Litovel a paní D. K., v předloženém znění. Dodatkem č. 3 se mění bod IV. - nájemné, a to z důvodu změny 

poplatku z vybavení nebytového prostoru.

 

Číslo: RM/2061/60/2021 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit změnu Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor mezi městem Litovel a Pivovarem Litovel a.s., a to prodloužení doby zvýhodněného smluvního nájemného 

o jeden rok.

 

Číslo: RM/2062/60/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění dne pro děti, který se koná 11. září 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/2063/60/2021 

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

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupený společností K.V.Z. spol. s. r. o. 

se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 00546178 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 63/3 zapsaný na LV č. 10001, v k.ú Chořelice, obec Litovel a pozemky 

parc.č. 172/1 a 1601/1 zapsané na LV 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu „Komunikační vedení 

a zařízení“ pod názvem „11010-091355 0697-19 J. R. (15) Litovel OK“, za sjednanou cenu ve výši 3.000 Kč + DPH 

v zákonné sazbě.
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Číslo: RM/2064/60/2021 

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

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupený společností Vegacom a.s., sídlo: Praha 

4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 364, 394, 406 a 407 zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj pro stavbu „Komunikační vedení a zařízení“ pod názvem „11010-077293 

RVDSL1908_M_M_LITC12-LITC1HR_OK“ za sjednanou cenu ve výši 1.000 Kč + DPH v zákonné sazbě.

 

Číslo: RM/2065/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

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

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupený společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 

77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným, tj. městem Litovel, zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 361, zapsané na LV č. 10001, vedené jako ostatní plocha v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, 

pro stavbu č. IP-12-8028885/VB/001, Haňovice, pč. 74/4 - přípojka do 50 m, kNN, vNN, za cenu stanovenou 

dle znaleckého posudku ve výši 2.443 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2066/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Radkem Vaňákem pro realizaci 

akce „Rekonstrukce střechy objektu knihovny a OV v Chudobíně“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2067/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a J. D. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2068/60/2021 

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

soustavě. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ČEZ Distribuce a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2069/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o předání majetku k hospodaření. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a Městským klubem Litovel, p. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2070/60/2021 

Rada města Litovel souhlasí s předloženým návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce Svatojánského mostu v Litovli“. Dodatek č. 1 bude 

uzavřen mezi městem Litovel a společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2071/60/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny v Litovli - 1. etapa“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o., 

v předloženém znění.
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Číslo: RM/2072/60/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností Remont Quality s.r.o. 

pro akci „Muzeum harmonik Litovel – stavební úpravy části objektu“, v předloženém znění. 

b) schvaluje proplacení zálohové faktury na pořízení vitrín ve výši 425.240,51 Kč bez DPH.

 

Číslo: RM/2073/60/2021 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím dotace pro Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. ve výši 

19.672 Kč.

 

Číslo: RM/2074/60/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 74/2021/RM až 81/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2075/60/2021 

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

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

 

Číslo: RM/2076/60/2021 

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/2077/60/2021 

Rada města Litovel schvaluje změnu rozpisu účelově vázaných příspěvků pro Základní školu Litovel, 

Jungmannova 655, příspěvkovou organizaci v roce 2021.

 

Číslo: RM/2078/60/2021 

Rada města Litovel souhlasí s realizací záměru na rozšíření dobývacího prostoru Náklo (e.č. 7/0557) a následnému 

dobývání výhradního ložiska štěrkopísků na ploše rozšíření dobývacího prostoru dle žádosti Cemex Sand, k.s. 

Napajedla z 11. 8. 2021 pod podmínkou omezení těžby v době od 22.00 do 6.00 hod.

 

Číslo: RM/2079/60/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s vypracováním projektové dokumentace a opravou střechy automechanické dílny v areálu TS Litovel. 

b) souhlasí s celkovou rekonstrukcí administrativní budovy TS Litovel. 

c) souhlasí s realizací opravy sociálního zařízení zaměstnanců TS Litovel v letošním roce.

 

 



 

  Stránka 4 z 4 

Číslo: RM/2080/60/2021 

Rada města Litovel souhlasí s rozmístěním stojanů pro předvolební agitaci od 6. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2081/60/2021 

Rada města Litovel nesouhlasí s umístěním dvou kusů reklamních panelů pro propagaci politické strany 

TRIKOLORA pro podzimní volby na nám. Přemysla Otakara u Morového sloupu v Litovli v období od 9. 9. 2021 

do 8. 10. 2021 (poplatek dle OZV 4/2019).

 

Číslo: RM/2082/60/2021 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“ dle čl. 3 - omezující opatření, bod (3), pořadateli veřejnosti přístupné akce pol. straně STAN, konané 

dne 18. 9. 2021 ve venkovních prostorách hřiště u Sokolovny v Litovli v době od 12.00 do 22.00 hod.

 

Číslo: RM/2083/60/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí navrhované úpravy členů Kontrolního výboru k Jednacímu řádu Rady města Litovel. 

b) neschvaluje upravený Jednací řád Rady města Litovel dle návrhu členů Kontrolního výboru.

 

Číslo: RM/2084/60/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Kámen Morava s.r.o. pro realizaci akce „Zadláždění 

zpevněné plochy na návsi v Myslechovicích“, v předloženém znění. 

b) schvaluje navrženou rozpočtovou změnu dle přeloženého návrhu. 

c) souhlasí, aby 150.000 Kč bylo hrazeno v roce 2022 ze schválené části rozpočtu pro OV Myslechovice a navrhuje 

tuto částku zařadit do rozpočtu města na rok 2022.

 

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


