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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 66. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. listopadu 2021 

 

Číslo: RM/2201/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v pl. znění, 

se zveřejněním záměru města – prodloužit pronájem části pozemků parc.č. 1832, ost. plocha/ost. komunikace, 

o výměře 2 106 m2, parc.č. 1831/1, ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 294 m2 a parc.č. 128/16, ost. plocha/jiná 

plocha, o výměře 80 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Příčná, za účelem provozu náhradního autobusového nádraží 

v Litovli po dobu oprav mostu na ul. Dukelská v Litovli, v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/449 a po úpravách 

prostor na parc.č. 119/3 za podmínky: 

- prodloužení pronájmu bude na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 za smluvní nájemné ve výši 

30.000 Kč/kalendářní měsíc s připočtením daně z přidané hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni zdanitelného 

plnění. 

- náklady spojené s provozem dvou mobilních TOI-TOI budou hrazeny ve výši poloviny nákladů mezi nájemcem 

a pronajímatelem. Dále nájemce uzavře dohodu s TS Litovel, p. o. za úplatu na úklid pronajatých pozemků po dobu 

trvání nájemního vztahu.

 

Číslo: RM/2202/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Litovel a paní J. P. 

z Březové na pronájem pozemku parc.č. 550/3, o výměře 282 m2, v k.ú. Unčovice, s účinností od 1. 12. 2021 na dobu 

neurčitou, na zahrádku, v souladu se zveřejněním záměru města dle ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb. v pl. znění.

 

Číslo: RM/2203/66/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na činnost sboru v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Nasobůrky 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2204/66/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč na činnost sboru v roce 2021 a pořádání kulturních 

a společenských akcí v Chořelicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Chořelice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2205/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi oprávněným, tj. CETIN a.s. 

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zastoupená společností Vegacom a.s., 

se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ: 142 01, IČ: 25788680, za kterou jedná na základě plné 

moci společnost MULTINET s.r.o., se sídlem Farského 43/4, 779 00 Olomouc, IČ: 60776978 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1416/3, v k.ú. Litovel a pozemky 
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parc.č. 82/6, 254, 298/5 a 310, to vše v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, pro stavbu č. SAP: 11010-105368, název 

stavby: „VPIC Nasobůrky III-3732, průtah“ („Stavba“) za sjednanou cenu ve výši 100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2206/66/2021 

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

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností 

RH elektro, s.r.o. se sídlem Žižkova 139, Třinec, 739 61, IČ 27802736, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 210, v k.ú. Tři Dvory, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-

8021676/1, ZEMNÍ PŘÍPOJKY NN“ za sjednanou cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2207/66/2021 

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

uzavřena mezi městem Litovel a Bc. O. V. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2208/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce hodinového stroje a ciferníků na radniční věži pro rok 

2022 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2209/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení. 

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

 

Číslo: RM/2210/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Tenisový areál Litovel - Komárov 

- Zázemí sportovců“ mezi městem Litovel a Pavlem Honigem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2211/66/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 122/2021/RM až 128/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2212/66/2021 

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

města Litovel k 31. 10. 2021.

 

Číslo: RM/2213/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o předání majetku k hospodaření mezi městem Litovel 

a Mateřskou školou G. Frištenského, příspěvkovou organizací.
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  Číslo: RM/2214/66/2021 

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

1250, okres Olomouc v roce 2021.

 

Číslo: RM/2215/66/2021 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 100.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc do fondu investičního a následným čerpáním investičního fondu v max. výši 100.000 Kč. 

Důvodem čerpání je oprava čerpadel na filtraci a čištění vody v bazéně.

 

Číslo: RM/2216/66/2021 

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

na podporu obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, DT Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem 

pro místní rozvoj pro rok 2022 na akci „Litovel - rekonstrukce místní komunikace Čihadlo a Studentů“ 

vč. spolufinancování akce.

 

Číslo: RM/2217/66/2021 

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

na podporu obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury, vyhlášeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci „Litovel - rekonstrukce povrchů sportovišť ZŠ Vítězná“ 

vč. spolufinancování akce.

 

Číslo: RM/2218/66/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

č. 224/2021 z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na  podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních 

a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, včetně spolufinancování.

 

Číslo: RM/2219/66/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení  - 

Litovel  III. etapa výměny svítidel, kterou zajišťuje společnost EFOS s.r.o. Česká Lípa.

 

Číslo: RM/2220/66/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje návrh 3. etapy zástavby RD lokality Pavlínky v Litovli, kterou předložila společnost LB partners s.r.o. 

Brno pod podmínkou, že celá ul. Sadová bude vedená jako obytná zóna. 

b) souhlasí, aby stavbou 3. etapy zástavby RD lokality Pavlínky v Litovli byly dotčeny pozemky ve vlastnictví 

města Litovle parc.č. 1638/15, ost. plocha, 829 trvalý travní porost, 1580 ostatní plocha, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/2221/66/2021 

Rada města Litovel schvaluje přijetí nabídky služeb v rámci přípravy a realizace projektu „Kybernetické 

bezpečnosti“ města Litovel.
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Číslo: RM/2222/66/2021 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem ojetého automobilu pro rozvoz obědů.

 

Číslo: RM/2223/66/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 3. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2224/66/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis a doporučení ze schůze Letopisecké komise ze dne 3. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2225/66/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 9. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2226/66/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 20. 9. 2021.

 

Číslo: RM/2227/66/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 3. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2228/66/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Rozpočtu města Litovel na rok 2022 připravenou k projednání 

v Zastupitelstvu města Litovel dne 9. 12. 2021. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout usnesení dle připravené důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2229/66/2021 

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

dle důvodové zprávy.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


