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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 63. schůze Rady města Litovel, konané dne 14. října 2021 

 

Číslo: RM/2130/63/2021 

Rada města Litovel trvá na svém usnesení č. 2127/61 ze dne 23. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2131/63/2021 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona o obcích, se zveřejněním záměru města 

s pronájmem části pozemku parc.č. 40/5, zahrada, o výměře 167 m2, v k.ú. Chořelice, na zahrádku. Nájem bude 

sjednán na dobu neurčitou. Cena nájmu bude činit 2 Kč/m2/rok.

 

Číslo: RM/2132/63/2021 

Rada města Litovel 

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

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

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2133/63/2021 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a D. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2134/63/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost Mysliveckého spolku Unčovice v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2135/63/2021 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 16.000 Kč na činnost Domova seniorů Komárov v roce 2021. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a firmou Senioři Komárov s.r.o. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

 Číslo: RM/2136/63/2021 

Rada města Litovel 
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a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti sboru v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Savín 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2137/63/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na účast na Mistrovství světa v Abú Dhabí v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a T. M., Litovel v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2138/63/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železnic, 

státní organizací Oblastním ředitelstvím Olomouc a městem Litovel na akci „II/449 Unčovice – Litovel, úsek B, 

SO 401 – přeložení VO, osvětlení přechodů“, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu na pozemek parc.č. 1685/1 se Správou železnic, státní organizací 

Oblastním ředitelstvím Olomouc a městem Litovel na akci „II/449 Unčovice Litovel, úsek B, SO 401 - přeložení 

VO, osvětlení přechodů“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2139/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o předání majetku k hospodaření uzavřenou mezi Technickými službami, 

p. o. a městem Litovel na základě článku 4/II Zřizovací listiny ze dne 12. 7. 2021. Předmětem je předání 6 kusů 

laviček, umístěných v areálu přírodního zatopeného lomu v Nové Vsi u Litovle k datu 1. listopadu 2021.

 

Číslo: RM/2140/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a společností Elektrowin a.s, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2141/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ASEKOL a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2142/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb 

č. SML/253/2019/MH ze dne 13. 9. 2019. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností EXACT 

ING, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2143/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo pro realizaci akce „Muzeum harmonik 

Litovel – stavební úpravy části objektu“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Remont 

Quality s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/2144/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené dne 14. 10. 2021. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Asekol a.s., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/2145/63/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 95/2021/RM až 103/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2146/63/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství. 

b) schvaluje záměr rozšíření zdaňovaného pronájmu společnosti VHS Čerlinka s.r.o. o nově budovanou solární 

sušárnu kalů.

 

Číslo: RM/2147/63/2021 

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

města Litovel k 30. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2148/63/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí i nadále s předfinancováním pořízení herních prvků pro MŠ Frištenského a souhlasí s uhrazením 

původní výše spoluúčasti, ale rozhodla, že navýšení ceny oproti ceně původní uhradí MŠ ze svého investičního 

fondu. 

b) ukládá Mateřské škole G. Frištenského, příspěvkové organizaci odvést ze svého fondu investic částku 82.820 Kč 

do rozpočtu zřizovatele.

 

Číslo: RM/2149/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje návrh na změnu dopravního režimu na ul. Novosady dle úpravy členů rady města.

 

Číslo: RM/2150/63/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje podání žádosti o finanční podporu na akci „Rozsvícení vánočního stromu v Litovli“ v předloženém 

znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Litovel a společností ČEZ a.s. na akci „Rozsvícení 

vánočního stromu v Litovli“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2151/63/2021 
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Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“, dle čl. 3, omezující opatření (3), pro žadatele pana S. Š. z Náměště na Hané a pana J. M. ze Smržic 

při provozu vlastního prodejního stánku s teplými a studenými nápoji, umístěných na nám. Přemysla Otakara 

v Litovli v období od 1. 11. 2021 do 30. 1. 2022 za dodržení současných hygienických opatření.

 

Číslo: RM/2152/63/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 30. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2153/63/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město-muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 6. 10. 2021.

 

Číslo: RM/2154/63/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 6. 10. 2021.

 

Číslo: RM/2155/63/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit návrh zásad pro prodej pozemků 

dle důvodové zprávy. Účinnost nových zásad bude po jejich schválení Zastupitelstvem města Litovel.

 

Číslo: RM/2156/63/2021 

Rada města Litovel schvaluje proplacení odškodnění za poškození osobního vozu z pojistné smlouvy 

č. 0518903018.

 

Číslo: RM/2157/63/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis a doporučení ze schůze Letopisecké komise ze dne 22. 9. 2021. 

b) schvaluje dořešit uzavření dohody o činnosti s novým kronikářem města. 

c) schvaluje v případě zájmu projednání dotisku popularizační publikace pana Š., kterou vydal v roce 2019 jako 

soukromý tisk. 

d) schvaluje proplacení části výplaty paní H., manželce zesnulého PhDr. H., která se podílela na činnosti kroniky 

za rok 2021. Vyplacená částka bude určena dle objemu zpracovaného materiálu ve výpovědním termínu listopad 

r. 2021.

 

Číslo: RM/2158/63/2021 

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

v předloženém znění. Předmětem smlouvy je dodání a implementace systému pro evidenci odpadů safyWASTE 

na sběrném dvoře v Litovli.

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


