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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 61. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. září 2021 

 

Číslo: RM/2085/61/2021 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním stavby – provedením stavebních úprav na pozemcích parc.č. 1599/1, 

1599/2, 1599/3, v k.ú. Litovel, které jsou ve vlastnictví města Litovel, pro výstavbu nové prodejny Lidl 

na ul. Dukelská v Litovli. Majetkoprávní vypořádání k pozemkům bude dohodnuto po vybudování a zaměření 

vybudované stavby.

 

Číslo: RM/2086/61/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnění záměru odprodeje pozemku 

parc.č. 886/5, zahrada, v k.ú. Litovel, o výměře 467 m2, pro společenství vlastníků bytových jednotek Šmakalova 

237/1 za cenu dle znaleckého posudku. Vedlejší náklady související s prodejem pozemku bude hradit společenství 

jednotek.

 

Číslo: RM/2087/61/2021 

Rada města Litovel souhlasí se slevou 50 % z ceny nájmu za užívanou plochu z bytu č. 003 v Litovli, ul. Vítězná 

č. p. 105/12 za období září a říjen r. 2021.

 

Číslo: RM/2088/61/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost pana M. D. o přehodnocení výše nájemného a jeho trvalé snížení. 

b) souhlasí s dočasným snížením smluvního nájemného za užívání nebytových prostor. Měsíční nájemné bude 

od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 činit 6.500 Kč. 

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

a panem M. D., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2089/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění části prostor v objektu č. p. 57 v Litovli, místní část 

Rozvadovice za účelem provozování a umístění telekomunikačního zařízení.

 

Číslo: RM/2090/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje ukončení nájemního vztahu v souladu s Pachtovní smlouvou SML/14/440 

uzavřenou mezi městem Litovel a ZP Červenka ze dne 31. 10. 2014 ve znění Dodatků č. l. - 3. v souladu s čl. V 

smlouvy, bod 4.7. výpověď k částem pozemků parc.č. 725/1, o výměře 3 032 m2, parc.č. 725/13, o výměře 1 798 m2, 

parc.č. 725/14, o výměře 65 m2 a parc.č. 725/15, o výměře 34 m2, vše orná půda, k.ú. Litovel. Výpovědní lhůta 

skončí k datu 30. 9. 2022. Důvodem ukončení nájemního vztahu je odprodej uvedených pozemků na výstavbu domu 

firmě FORblock s.r.o. schválený na 24. zasedání ZML.
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Číslo: RM/2091/61/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na náklady vytápění během Šipkařského dne v sokolovně 

v Unčovicích dne 28. 12. 2021. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2092/61/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění mezinárodní výstavy velkých voláčů, která 

se bude konat dne 23. - 24. 10. 2021 v Litovli. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z. s., Klubem 

chovatelů holubů velkých voláčů v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2093/61/2021 

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, zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o., se sídlem 

Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, IČO: 26871891, DIČ: CZ 26871891 a povinným, tj. městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 508/3, 509/1, 1685/3 a 1685/2, v k.ú. Litovel, obec 

Litovel, pro stavbu č. IZ-12-8002475/SOBSVB/02, LITOVEL, DUKELSKÁ 509/1 - PŘELOŽKA VNN za cenu 

stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 2.500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2094/61/2021 

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

č. VPIC/MS/2021/000157 mezi městem Litovel a společností CETIN, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2095/61/2021 

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

na akci „Litovel, Nasobůrky smíšená stezka v profilu II/635“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2096/61/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností GasNet, s.r.o., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností GasNet s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/2097/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Asekol a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2098/61/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 2 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“. 

b) souhlasí s prodloužením termínu dokončení díla do 15. 10. 2021.

 

Číslo: RM/2099/61/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 84/2021/RM až 92/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2100/61/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

93/2021/ZM až 99/2021/ZM.

 

Číslo: RM/2101/61/2021 

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

města Litovel k 31. 8. 2021.

 

Číslo: RM/2102/61/2021 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/2103/61/2021 

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

Vítězná 1250, okres Olomouc v roce 2021.

 

Číslo: RM/2104/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložený platový výměr ředitelky ZŠ Nasobůrky Mgr. Nakládalové platný 

od 1. září 2021.
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Číslo: RM/2105/61/2021 

Rada města Litovel souhlasí s odkupem 25 obrazů z pozůstalosti J. Z. za souhrnnou cenu 17.500 Kč.

 

Číslo: RM/2106/61/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace sportovního 

areálu Sokolovny v Litovli“ v rámci Výzvy č. 11/2021, Regiony 2021 vyhlášené Národní sportovní agenturou. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit spolufinancování projektu „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny v Litovli“ nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.

 

Číslo: RM/2107/61/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z Programu 

Ministerstva vnitra ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků městské policie v roce 2021 

v souvislosti s epidemií Covid-19, včetně spolufinancování dle podmínek Programu.

 

Číslo: RM/2108/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje proplacení spoluúčasti na pojistné události poškozenému.

 

Číslo: RM/2109/61/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit proplacení finančního 

příspěvku na přeložku veřejného osvětlení Olomouckému kraji z rozpočtu pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2110/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dohody o umístění vedení kabelů veřejného osvětlení a městského 

rozhlasu na mostu ev.č. 03546-3 v místní části Březové. Dohoda bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou 

silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2111/61/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s úpravou - zpevněním části pozemku parc.č. 979/9, zahrada, v k.ú. Litovel, kterou provede vlastním 

nákladem Bc. T. V. z důvodu lepší údržby pozemku. 

b) uděluje souhlas za předpokladu, že pozemek nebude využíván k soukromým účelům např. k parkování vozidel. 

V opačném případě, pokud by byla žádost upravena (účel využití zpevněné plochy), bylo by nutné postupovat 

ve smyslu Zákona o obcích - hospodaření s majetkem směřující k uzavření nájemní smlouvy. 

c) souhlasí za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

 

Číslo: RM/2112/61/2021 

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 přístupných akcí Českému rybářskému 

svazu, z. s. MO Litovel, konaných dne 25. 9. 2021 (rybářské závody) a 2. 10. 2021 (výlov rybníků). Obě akce 
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se uskuteční v okolí Uničovského a Olomouckého rybníka.

 

Číslo: RM/2113/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď ze Smlouvy č.j.: LIT 27271/2010 o umístění přenosového zařízení 

FAUTOR FA 101, uzavřené dne 7. 12. 2010 mezi městem Litovel a Krajským ředitelstvím Olomouckého kraje 

v řádné tříměsíční výpovědní lhůtě, tj. ke dni 30. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2114/61/2021 

Rada města Litovel 

a) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Jednací řád Zastupitelstva města Litovel dle návrhu členů 

Kontrolního výboru. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Jednací řád Zastupitelstva města Litovel, který byl předložen 

a následně stažen na 24. ZML dne 17. 6. 2021.

 

Číslo: RM/2115/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí materiál týkající se navrhovaných dotačních projektů za ORP Litovel v rámci 

přípravy Strategie ITI Olomoucká aglomerace na rok 2021-2027.

 

Číslo: RM/2116/61/2021 

Rada města Litovel souhlasí s převodem peněz z Rezervního fondu do Investičního fondu TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2117/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 14. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2118/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 8. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2119/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 31. 5. 2021.

 

Číslo: RM/2120/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 6. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2121/61/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 1. 9. 2021.
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Číslo: RM/2122/61/2021 

Rada města Litovel 

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

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

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2123/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro realizaci zakázky: „Učebna a zázemí dopravního hřiště 

- dodávka a montáž kontejnerů“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností CONTIMADE s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2124/61/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel změnu přijatého usnesení ZML č. ZM/11/19/2020 schváleného 

na 11. zasedání Zastupitelstva města Litovel, kterým bylo schváleno uzavření Kupní smlouvy mezi kupujícím, 

tj. městem Litovel, zastoupeném starostou města a prodávajícím, tj. panem J. J. z Rozvadovic. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou kupní smlouvu za cenu 250 Kč/m2. 

c) schvaluje zpětvzetí žaloby o nahrazení projevu vůle, za předpokladu smírného vyřízení žalované věci. 

d) schvaluje upuštění od náhrady nákladů řízení po panu J. v případě smírného vyřízení žalované věci.

 

Číslo: RM/2125/61/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zachováním stejného rázu dopravy na Svatojánském mostě v Litovli.

 

Číslo: RM/2126/61/2021 

Rada města Litovel schvaluje souhlasné prohlášení a dohodu o narovnání k vlastnictví chatek, které se nacházejí 

v areálu táborové základny v Cakově.

 

Číslo: RM/2127/61/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení MUDr. Ondřeje Bolka z funkce člena Komise sociální a zdravotní ke dni 31. 8. 2021. 

b) jmenuje členku Komise sociální a zdravotní paní Bc. Evu Vyroubalovou s účinností od 20. 9. 2021.

 

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


