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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 67. schůze Rady města Litovel, konané dne 9. prosince 2021 

 

Číslo: RM/2230/67/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit obecné, a nikoliv adresné zveřejnění 

záměru odprodeje pozemků v k.ú. Víska u Litovle parc.č. 56/37, orná půda, o výměře 2 199 m2 a v k.ú. Nasobůrky 

parc.č. 208/23, orná půda, o výměře 192 m2, parc.č. 208/26, orná půda, o výměře 10 183 m2, parc.č. 208/20, orná 

půda, o výměře 88 m2, za účelem budoucího využití pozemků na objezd haly a skladovací plochy. Před postoupením 

záměru bude zjištěna cena dle znaleckého posudku.

 

Číslo: RM/2231/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Litovel a paní J. P. z Litovle na pronájem 

pozemku parc.č. 816, zahrada a pozemku parc.č. st. 1308, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovel k datu 

31. 12. 2021. 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, ost. 1, zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění, záměr města - zveřejnit pronájem 

pozemku parc.č. 816, vedeného v kultuře zahrada, o výměře 348 m2, za účelem využití na zahrádku v souladu 

s podmínkami ve zveřejněném záměru.

 

Číslo: RM/2232/67/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou darovací smlouvu mezi 

dárcem panem J. S. a obdarovaným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města, podle které dárce městu daruje 

sbírku nevyčíslitelné hodnoty – harmoniky.

 

Číslo: RM/2233/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o koordinaci stavebních prací se společností DOUBRAVA.NET s.r.o. 

na přípolož elektronických komunikací v rámci stavby III/3732 Nasobůrky - průtah.

 

Číslo: RM/2234/67/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Smlouvy o úhradě části nákladů 

mezi Olomouckým krajem a městem Litovel na realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice- Litovel, úsek B“, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2235/67/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 

zařízení s ČEZ Distribuce a.s. Děčín související s připravovanou akcí „Novostavba hasičské zbrojnice s komunitním 

centrem, Litovel, část Savín“.
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Číslo: RM/2236/67/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

č.: Z_S14_12_8120082883 pro připravovanou akci „Myslechovice, úprava návsi“ s ČEZ Distribuce a.s.

 

Číslo: RM/2237/67/2021 

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

mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a městem Litovel na akci „Myslechovice - úprava 

návsi“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2238/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel a společností 

GasNet, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2239/67/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě za účelem zajištění provozu náhradního autobusového stanoviště 

v Litovli č. SAN 24-002/2020 ze dne 20. 6. 2020 v souladu se zveřejněným záměrem města dle ust. § 39, odst. 1, 

zák. 128/2000 Sb. v pl. znění. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a ČSAD Ostrava a.s., v předloženém 

znění. 

b) souhlasí, aby bylo ČSAD Ostrava a.s. sděleno, že lhůta k prodloužení pronájmu (T: 31. 12. 2022) je ze strany 

města Litovel konečná a nebude ji možné nadále prodlužovat. Pokud plocha stávajícího autobusového nádraží 

ze strany ČSAD Ostrava a.s. nebude včas opravena, bude povinností nájemce plochu na ul. Příčné, před vypršením 

termínu pronájmu, uvést do předchozího stavu a stanoviště autobusů přestěhovat na plochu, která je jejich majetkem 

v ul. Dukelská.

 

Číslo: RM/2240/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0246/2021/VNI ze dne 10. 11. 2021 

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

 

Číslo: RM/2241/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 131/2021/RM až 141/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2242/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

100/2021/ZM až 104/2021/ZM.
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Číslo: RM/2243/67/2021 

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

 

Číslo: RM/2244/67/2021 

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

města Litovel k 30. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2245/67/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 66.240 Kč pro období od 1. 1.  do 30. 6.  

školního roku 2021/2022 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2246/67/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 469/23/2021 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 481/35/2021 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

v Olomouci v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům.

 

Číslo: RM/2247/67/2021 

Rada města Litovel uděluje předsedovi OV Tři Dvory výjimku ze Směrnice č. 3/2019 RML o postupu osadních 

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

 

Číslo: RM/2248/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje ceník nájmů v kulturních domech v místních částech platný od 1. 1. 2022 dle přílohy.

 

Číslo: RM/2249/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Adaptační strategii města Litovel na změnu 

klimatu.

 

Číslo: RM/2250/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Obecně závaznou vyhlášku města Litovel 

č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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Číslo: RM/2251/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Obecně závaznou vyhlášku města Litovel 

č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

Číslo: RM/2252/67/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 23. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2253/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro dopravu ze dne 18. 10. 2021 a 29. 11. 2021. 

b) pověřuje odbor MHaSI realizací úkolů uvedených v zápisech z 16. a 17. jednání Komise pro dopravu.

 

Číslo: RM/2254/67/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 29. 11. 2021.

 

Číslo: RM/2255/67/2021 

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 Seznam žadatelů o přidělení bytu města Litovel na r. 2022. 

d) schvaluje Seznam vyřazených žádostí žadatelů o byt města Litovel.

 

Číslo: RM/2256/67/2021 

Rada města Litovel dle OZV 2/2021 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje návrh smlouvy pro podnikatele o využití obecního systému OH města. 

c) pověřuje k uzavírání a podepisování smluv o využití obecního systému OH Ing. Pavla Kurfürsta, vedoucího 

odboru životního prostředí, a ukládá mu čtvrtletně informovat radu města o počtu uzavřených smluv. 

d) schvaluje rámcový ceník pro podnikatele za využití obecního systému OH města, platný od 1. 1. 2022.

 

Číslo: RM/2257/67/2021 

Rada města Litovel souhlasí se změnou závazného ukazatele - odpisový plán pro TS Litovel, p. o.
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Číslo: RM/2258/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán Naučné stezky Litovel, která byla předána Městskému klubu Litovel 

k hospodaření, dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2259/67/2021 

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

a Mateřskou školou Gemerská, příspěvkovou organizací. 

 

Číslo: RM/2260/67/2021 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a PRECOL s. r. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2261/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo SML/0149/2021/OBH na zhotovení díla 

„Zateplení fasády objektu č. p. 73 v obci Tři Dvory (k.ú. Tři Dvory u Litovle)“ mezi městem Litovel a společností 

KEMOstav s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2262/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje členy výběrové komise na akci: „Město Litovel – svoz a využití či odstranění 

komunálního odpadu“ ve složení: Viktor Kohout, Jaroslav Skála, Kamil Veselý, Ing. Pavel Kurfürst a Ing. Jaromír 

Kolář.

 

Číslo: RM/2263/67/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis a doporučení ze schůze Letopisecké komise ze dne 7. 12. 2021.

 

Číslo: RM/2264/67/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části 

pozemku města Litovel parc.č. 479/2 v k.ú. Litovel tři beach volejbalové kurty. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části 

pozemku města Litovel parc.č. 479/2 v k.ú. Litovel dětské hřiště. 

c) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části 

pozemku města Litovel parc.č. 479/2 v k.ú. Litovel pumptrack. 

d) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s investičním záměrem TJ VS Litovel vybudovat na části 

pozemku města Litovel parc.č. 479/2 v k.ú. Litovel ochranný protihlukový val. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podáním žádosti TJ VS Litovel o dotaci na zrealizování 

tohoto záměru.
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Číslo: RM/2265/67/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s RPSC ideas, s.r.o. na akci „Adaptační strategie města 

Litovel na změny klimatu“ na komplexní zpracování Adaptační strategie, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s RPSC ideas, s.r.o. na akci „Adaptační strategie města 

Litovel na změny klimatu“ na realizaci Adaptační strategie, v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě s RPSC ideas, s.r.o. na akci „Adaptační strategie města 

Litovel na změny klimatu“ na administraci a řízení projektu Adaptační strategie, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2266/67/2021 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2022, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu na akci „Litovel - výstavba skateparku a pumptracku“, vč. realizace akce a jejího 

spolufinancování.

 

Číslo: RM/2267/67/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení Mgr. Ilony Kalinové z funkce členky Komise sociální a zdravotní ke dni 

31. 12. 2021. 

b) jmenuje členku Komise sociální a zdravotní Mgr. Sabinu Buziovou od 1. 1. 2022.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


