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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 68. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. ledna 2022 

 

Číslo: RM/2268/68/2022 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1583/1, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o výměře cca 21 m2 za min. cenu 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2269/68/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výpověď pana M. B. z nájemní smlouvy na parkovací místo v objektu bývalé uhelny u kotelny 

na sídlišti Vítězná v Litovli a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke dni 31. 1. 2022. 

b) souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího místa č. 5, v garážovém stání č. 2 nacházející 

se na pozemku parc.č. st. 2046.

 

Číslo: RM/2270/68/2022 

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 

ELMO-SA, spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc Pavlovičky IČO: 47977001 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 291/2 vedená jako ostatní plocha 

v k.ú. Litovel obec Litovel pro stavbu č. IV-12-8022725/VB/001, Litovel Pošmýlská parc.č. 291/15 připojení kNN 

za sjednanou cenu ve výši 9.770 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2271/68/2022 

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 

Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 452/1a, 77900 Olomouc, IČ 26836041 a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1570/2 vedená jako ostatní plocha v k.ú. 

Litovel obec Litovel pro stavbu č. IV-12-8022099/VB/001 Litovel, Vodní, pč.140/1 – připojení kNN za cenu 

odpovídající oceňování nemovitostí v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, tj. ve výši 440 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2272/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2273/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, uzavřenou mezi městem Litovel a firmou PAULLA 

s.r.o. ve věci dodávky pekařských výrobků a základních surovin prostřednictvím pojízdné prodejny, na období 

od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, se zajížděním do místních částí Myslechovic, Rozvadovic a Unčovic, 

za měsíční nájemné 3.267 Kč vč. DPH.
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Číslo: RM/2274/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových 

prací mezi městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem s účinností od 1. 1. 2022.

 

Číslo: RM/2275/68/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vzít na vědomí předloženou informaci o změně čísla položky 

rozpočtové skladby dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2276/68/2022 

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

 

Číslo: RM/2277/68/2022 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/2278/68/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci na akci „Oprava povrchu sportovní 

haly ZŠ Vítězná v Litovli“ z Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 

v roce 2022, vč. spolufinancování akce. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit prohlášení, že město Litovel je vlastníkem sportovní haly 

při ZŠ Vítězná (st. 2691, k.ú. Litovel), souhlasí s realizací akce „Oprava povrchu sportovní haly ZŠ Vítězná 

v Litovli“, a že se zavazuje po dobu minimálně 10 let ponechat majetek pořízený z dotace v majetku obce.

 

Číslo: RM/2279/68/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel podat žádost o dotaci na pořízení vybavení 

pro JSDH Tři Dvory v rámci Programu na podporu JSDH 2022 - dotační titul na pořízení, technické zhodnocení 

a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 

2022, vč. spolufinancování.

 

Číslo: RM/2280/68/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci na akci „Litovel - 

výstavba chodníku v místní části Chudobín u silnice II/373“ z Programu Olomouckého kraje na podporu opatření 

pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022, vč. spolufinancování akce.

 

Číslo: RM/2281/68/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádosti o dotaci 

z rozpočtu Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních 

hřišť 2022 na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum II. etapa“ a spolufinancování 
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tohoto projektu.

 

Číslo: RM/2282/68/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádosti o dotaci na akci 

„Tradiční Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“ do vyhlášeného programu Olomouckým 

krajem na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 a podmínky spolufinancování.

 

Číslo: RM/2283/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku pořízeného Základní školou Litovel, Vítězná 1250, 

okres Olomouc dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2284/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku pořízeného Školní jídelnou Litovel, příspěvkovou organizací 

dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2285/68/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s čerpáním částky 28.000 Kč z investičního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc. Důvodem čerpání je oprava čerpadla topné vody v hale. 

b) souhlasí s čerpáním částky 40.898 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

Důvodem čerpání je nákup 2 ks notebooků.

 

Číslo: RM/2286/68/2022 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje, aby Obci Skrbeň byly poskytnuty bezúplatně nepotřebné velké žulové kostky pro veřejné účely 

dle žádosti. 

b) ukládá vedoucímu odboru MHaSI najít uplatnění těchto žulových kostek při realizaci budoucích investičních 

akcí ve městě Litovel a místních částech.

 

Číslo: RM/2287/68/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dohody o ceně tepla pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2288/68/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost právního zástupce společnosti Torun Invest GmbH. 

b) ukládá právníkovi města vyzvat právního zástupce společnosti k předložení prohlášení o počtu nově vytvořených 

pracovních míst. 

c) ukládá právníkovi města zpracovat informaci do příštího zasedání zastupitelstva města.

 

Číslo: RM/2289/68/2022 
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Rada města Litovel schvaluje vydání bezplatných parkovacích karet pro rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2290/68/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 8. 12. 2021.

 

Číslo: RM/2291/68/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 13. 12. 2021.

 

Číslo: RM/2292/68/2022 

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

 

Číslo: RM/2293/68/2022 

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 pronájmu prostor v 1. nadzemním podlaží, nacházející 

se v objektu č. p. 776 v Litovli za účelem provozování odběrového centra na COVID19 (antigenní a PCR testy).

 

Číslo: RM/2294/68/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci na akci 

„Myslechovice, rekonstrukce a prodloužení chodníku podél silnice III/3732“ z Programu Olomouckého kraje 

na podporu opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2022, vč. spolufinancování 

akce.

 

   

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


