
 

  Stránka 1 z 6 

M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 70. schůze Rady města Litovel, konané dne 17. února 2022 

 

Číslo: RM/2338/70/2022 

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 nebytových prostor v přízemí označené jako: 

tělocvična, šatna, chodba, sociální zařízení, schodiště a prostory v prvním patře označené jako: učebna I., učebna II., 

učebna III., učebna IV., kabinet, knihovna, sborovna, chodba v objektu č. p. 31 v Litovli – místní části Chudobín 

za účelem balení dětských plen a inkontinenčních potřeb.

 

Číslo: RM/2339/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litovel a panem J. Z. na pronájem 

parkovacího místa č. 5 v garážovém stání č. 2 umístěném na pozemku parc.č. st. 2046, zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Litovel v objektu bývalé uhelny u kotelny na sídlišti Vítězná, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2340/70/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení Československé obchodní banky, a.s. o prodloužení doby trvání 

nájmu na dobu dalšího jednoho (1) roku, tj. do 31. 8. 2023 a dále oznámení, že většinovou část předmětu nájmu 

podnajme subjektu, který je součástí skupiny ČSOB, a to ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB.

 

Číslo: RM/2341/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Litovel 

a panem D. P., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2342/70/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na provozní náklady centra v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klíč - centrum sociálních 

služeb, příspěvková organizace v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2343/70/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění spanilé jízdy vojenských historických 

vozidel při průjezdu Litovlí v srpnu 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Army fort s.r.o., Hradčany v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2344/70/2022 
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Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Klubem litovelského petanque 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2345/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem Gustava 

Frištenského v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2346/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupeným společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské 

Meziříčí, Sokolská 137/45, IČ: 28628250, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 208/21 a 44/7 k.ú. Nasobůrky, obec Litovel a parc.č. 56/18 k.ú. Víska u Litovle, obec 

Litovel pro stavbu č. IV-12-8017744/VB/01 za cenu ve výši 46.950 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2347/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120082968 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s. k objektu Savín 65, p.č. 60 (hasičská 

zbrojnice), v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2348/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o vypůjčení sbírkových předmětů mezi městem Litovel 

a Vlastivědným muzeem v Šumperku, příspěvkovou organizací v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2349/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projekt „Kybernetická bezpečnost města Litovel“ s paní 

Ing. Barborou Hubatkovou, v jejímž rámci bude zpracována kompletní dokumentace, resp. bude provedena 

kompletní administrace projektu za účelem obdržení finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2350/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení „DC1 Mzdy“. 

Dodatek č. 5 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2351/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 21/2022/RM až 23/2022/RM dle důvodové zprávy.

 



 

  Stránka 3 z 6 

Číslo: RM/2352/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

1/2022/ZM až 63/2022/ZM.

 

Číslo: RM/2353/70/2022 

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

města Litovel k 31. 1. 2022.

 

Číslo: RM/2354/70/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s realizací akce „Služby TIC Litovel 2022“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu podpora turistických informačních center v Olomouckém kraji a souhlasí 

s případným uzavřením smlouvy o dotaci. 

b) souhlasí s realizací akce „Hanácké Benátky 2022“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2022 na projekt Hanácké Benátky 2022 

a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci.

 

Číslo: RM/2355/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel delegovat pana J. I. do funkce jednatele společnosti FCC Litovel, 

s.r.o.

 

Číslo: RM/2356/70/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zvolit za přísedící u Okresního soudu v Olomouci 

na další volební období Mgr. Z. F., která byla navržena soudem.

 

Číslo: RM/2357/70/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje znění kroniky za období roku 2020. 

b) souhlasí s finančním vypořádáním kronikáři města za zpracování kroniky.

 

Číslo: RM/2358/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit změnu v nastavení čerpání náhrad újem za ztížené 

lesní hospodářství pro město Litovel v přírodní rezervaci Litovelské luhy. Čerpání náhrad bude stanoveno 
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za ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji.

 

Číslo: RM/2359/70/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje předložený kulturní program Litovelských slavností, které proběhnou 3. září 2022, včetně přiloženého 

návrhu rozpočtu s vědomím, že může dojít ke změně programu. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění vystoupení Davida Kollera v rámci Litovelských slavností mezi městem 

Litovel a agenturou Jugi s. r. o. v předloženém znění. 

c) pověřuje starostu města podepsáním ostatních smluv v rámci schváleného rozpočtu akce.

 

Číslo: RM/2360/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost pořadatele veřejnosti přístupné akce Škoda 110R Coupé Clubu ze Staňkovic ve věci 

spolupráce města při pořádání 12. Setkání vozů Škoda 110R CUPÉ, které se bude konat dne 20. 8. 2022 

na nám. Přemysla Otakara v Litovli v době od 12.30 do 16.30 hod. Dle OZV 4/2019 Sb. o míst. poplatku, dle čl. 6, 

Sazby poplatku (1), písm i) za zábor veřejného prostranství pro sportovní akce není stanoven místní poplatek. 

b) souhlasí s uspořádáním veřejnosti přístupné akce „12. setkání vozů Škoda 110R Coupé“, konané dne 20. 8. 2022 

v době od 12.30 do 16.30 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

c) souhlasí s použitím znaku města na startovacích číslech a jejich logu. 

d) souhlasí s připojením na elektrický rozvaděč na náměstí - bezplatný odběr el. energie. 

e) souhlasí s poskytnutím pořadatelského zázemí, zapůjčením mobiliáře bez úhrady (stánek + set). 

f) souhlasí se zpřístupněním radniční věže a muzea pro účastníky akce bez vstupného. 

g) souhlasí s parkováním vozidel pořadatelské služby na části pozemku parc.č. 160/1, zast. plocha a nádvoří. 

h) souhlasí s uzavřením náměstí a instalací přechodného dopravního značení dle rozhodnutí odboru dopravy.

 

Číslo: RM/2361/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci spolupráce města při organizování veřejnosti přístupné 

akce „Zahájení turistické sezóny“, která se bude konat dne 9. 4. 2022 v době od 8.00 do 15.00 hod. na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli ve vyhrazeném prostoru před Nečízem mezi parkovacími sloupky. Pro tuto akci rada 

města uděluje výjimku z OZV 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3). 

b) souhlasí s bezplatným vstupem do Muzea Litovel a na radniční věž. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře (stánky, lavice). 

d) souhlasí se zpřístupněním podzemních rozvaděčů v místě záboru. 

e) souhlasí se zajištěním občerstvení pro účinkující. 

f) souhlasí se součinností Městské policie Litovel. 

g) souhlasí s vyčištěním toku Nečíz. 

h) souhlasí s využitím prostranství před Muzeem Litovel pro Historický spolek Kirri.

 

Číslo: RM/2362/70/2022 

Rada města Litovel 
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a) souhlasí s přijetím nabídky Českého červeného kříže Olomouc při organizaci akce „Odpoledne pro zdraví“. 

b) pověřuje vedení města dohodnout další potřebné kroky k organizaci akce „Odpoledne pro zdraví“.

 

Číslo: RM/2363/70/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021 pro TS Litovel, p. o. 

b) schvaluje jeho rozdělení dle návrhu.

 

Číslo: RM/2364/70/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2021.

 

Číslo: RM/2365/70/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2021 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2366/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2021.

 

Číslo: RM/2367/70/2022 

Rada města Litovel 

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

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

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a obytných místností a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě 

a Smluv o nájmu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2368/70/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 2. 2. 2022.

 

Číslo: RM/2369/70/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za období 1. – 12. 2021, včetně plnění finančního 

plánu.

 

Číslo: RM/2370/70/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření upravené smlouvy mezi městem 

Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 3.400.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti 

v oficiálních mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 

2022 a na podporu družstva házené v 1. lize a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2371/70/2022 
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Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 1 k darovací smlouvě.

 

Číslo: RM/2372/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Litovel a vylosovaným 

nájemcem Mgr. J. V. z Olomouce, v souladu s opakovaným zveřejněným záměrem města, dle ust. § 39, odst. 1. 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle usn. RM č. 2131/63/2021, na pronájem pozemku 

parc.č. 40/5, zahrada, o výměře 167 m2, v k.ú. Chořelice, na dobu neurčitou na zahrádku.

 

Číslo: RM/2373/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Litovel a vylosovaným 

nájemcem paní O. Z. z Litovle, v souladu se zveřejněným záměrem města, dle ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle usn. RM č. 2162/64 bod b), na pronájem části pozemku parc.č. 811, 

trvalý travní porost, o výměře 336 m2, v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou.

 

Číslo: RM/2374/70/2022 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Litovel a vylosovaným 

nájemcem paní V. N. z Litovle, v souladu se zveřejněným záměrem města, dle ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle usn. RM č. 2231/67/2021, na pronájem pozemku parc.č. 816, zahrada, 

v k.ú. Litovel, o výměře 348 m2, na dobu neurčitou.

 

Číslo: RM/2375/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 24/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2376/70/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu a předloženou aktuální nabídku ČSOB, a.s. na zhodnocování finančních 

prostředků. 

b) pověřuje vedoucího finančního odboru a starostu města k učinění kroků k využití této nabídky.

 

Číslo: RM/2377/70/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem komunálního nosiče s příslušenstvím pro TS Litovel, p. o.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


