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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 71. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. března 2022 

 

Číslo: RM/2378/71/2022 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc.č. 262, ost. plocha, nebo jeho část 

v k.ú. Myslechovice.

 

Číslo: RM/2379/71/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výpověď paní J. S. ze Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání č.j.: LIT 560/2016 uzavřené 

dne 30. 12. 2015 z nebytových prostor v objektu č. p. 90 v Litovli, místní část Unčovice, označených jako 

pohostinství. Nájemní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 8. 2022. 

b) 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 o celkové ploše 81,16 m2 (provozní plocha 

45,40 m2 a ostatní plocha 35,76 m2) nacházejících se v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 90 v Litovli - místní část 

Unčovice za účelem provozování pohostinství.

 

Číslo: RM/2380/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v pl. znění, dle zveřejněného záměru 

města na pronájem části pozemku parc.č. 833/2, v k.ú. Litovel, Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem 

Litovel a paní I. T. z Litovle na pronájem části pozemku parc.č. 833/2, zahrada, o výměře 262 m2 (díl B1), s účinností 

od 1. 5. 2022 na dobu neurčitou. 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v pl. znění, dle zveřejněného záměru 

města na pronájem části pozemku parc.č. 833/2, v k.ú. Litovel, Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem 

Litovel a paní L. Z. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 833/2, zahrada, o výměře 400 m2 (díl B2), 

s účinností od 1. 5. 2022 na dobu neurčitou.

 

Číslo: RM/2381/71/2022 

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

dle usnesení rady města č. 2300/69/2022, Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Litovel a nájemcem 

paní M. D. na pronájem části pozemku parc.č. 1541, zahrada, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, na dobu neurčitou 

s účinností od 1. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2382/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu činnosti společnosti v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a společností Zdravotní klaun, o. p. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/2383/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost místního sdružení Českého červeného kříže v roce 

2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. S., Březové v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2384/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem Jdeme Autistům Naproti z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2385/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost tělovýchovné 

jednoty v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ Sokolem Unčovice z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2386/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Obec 

Dubčany, IČO: 00576221, se sídlem Dubčany 24, 783 22 Dubčany, zastoupená starostou obce Bc. Karlem 

Stejskalem a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 584 ost. 

pl. - ost. komunikace, parc.č. 582 ost. pl. - ost. komunikace, parc.č. 576 ost. pl. - ost. komunikace a parc.č. 573/1 

ost. pl. - ost. komunikace, to vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu tlakové kanalizace v délce cca 1.012 m 

a 5 ks šachet za cenu stanovenou dle usnesení ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 53.100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2387/71/2022 

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 

INKOS-OSTRAVA, a. s., Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, zastoupena Ing. Jaroslavem Ostárkem, 

předsedou představenstva a ředitelem společnosti a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 838/1, parc.č. 842/3, parc.č. 833/10 a parc.č. 842/2 v k.ú. Litovel, obec Litovel, 

pro stavbu č. IV-12-8023129/SOBS/2/2022/DOČ, LITOVEL, POŠMÝLSKÁ, 30 RD, PČ. 291/4 – KNN, za cenu 

v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

tj. ve výši 4.500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2388/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností Elektromontáže BLESK, s.r.o. se sídlem 

Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc IČ: 268 36 041 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemku parc.č. 856/94, lesní pozemek v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu č. IV-12-
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8019314/VB/001 za cenu ve výši 5.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2389/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 1698/2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. Litovel, 

obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8019301/VB/001, Litovel, Zahradní, pč. 479/15 – připojení kNN, za cenu ve výši 

5.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2390/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 1584/10, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 1584/11, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-

8018935/VB/001, Litovel, Žerotínova, Pressfreundova – kNN , za cenu ve výši 5.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2391/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 404/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. 

Myslechovice, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8027242/VB/001 Myslechovice, pč. 231/3 – kNN, vNN, za cenu 

ve výši 3.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2392/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 56/18, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 56/19, druh pozemku 

orná půda, nacházející se v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8017471/VB/002, Nasobůrky, 

p. č. 208/27, připojení kVN, RVN, za cenu ve výši 34.212 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2393/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 265/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace nacházející se v k.ú. 

Nasobůrky, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8026347/VB/002, Nasobůrky, pč. 129/4 – přípoj. do 50 m, kNN, vNN, 

za cenu ve výši 3 526,50 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2394/71/2022 

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

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností Elektromontáže BLESK, s.r.o. se sídlem 
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Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc IČ: 268 36 041 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemku parc.č. 511, ostatní plocha v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-

8019721/VB/001 za cenu ve výši 8.100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2395/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120075665 o realizaci přeložky distribučního 

zařízení s ČEZ Distribuce pro akci „Litovel, parkoviště Vítězná – Sušilova“.

 

Číslo: RM/2396/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy č. 463/2022 stavby „Město Litovel: 

Myslechovice, dešťová kanalizace podél silnice III/3732“ mezi městem Litovel a společností Osigeno - veřejné 

zakázky a dotace s.r.o.

 

Číslo: RM/2397/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na činnost technického dozoru stavebníka pro stavební 

akci „Litovel-ul. Novosady, rekonstrukce uličního prostoru“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2398/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a Povodím Moravy, 

s.p. k pozemku parc.č. 1638/9, o výměře 227 m2, ostatní plocha, z důvodu umístění stavby „Kanalizace Litovel – 

veřejná část kanalizačních přípojek“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2399/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících mezi městem Litovel a GasNet Služby, s.r.o. z důvodu realizace stavby „Revitalizace veřejných ploch 

a dobudování odstavných stání u budovy sokolovny v Unčovicích“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2400/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Cyklostezka 

Unčovice – Březové“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Milenou Uhlárovou, v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/2401/71/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zajištění supervizora a koordinátora BOZP v rámci realizace 

projektu: „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“. 

b) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a společností GEOtest, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2402/71/2022 
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Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování a zajištění služeb mezi městem Litovel 

a Ing. Karin Dienstbierovou, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2403/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výrobu aplikace a webových stránek pro muzeum 

harmonik v Litovli s firmou as4u.cz, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2404/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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/2405/71/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 29/2022/RM až 33/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2406/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Litovel za rok 2021.

 

Číslo: RM/2407/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací 

v roce 2021.

 

Číslo: RM/2408/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

G. Frištenského, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením částky 983,93 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/2409/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením částky 97.490,77 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/2410/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 
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b) souhlasí s převedením částky 313.678,99 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/2411/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

a mateřské školy Nasobůrky sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením částky 97.030,01 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/2412/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Základní školy 

Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením 328.530,54 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/2413/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Školní jídelny 

Litovel, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením 50.000 Kč do fondu odměn a 329.332,81Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/2414/71/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Městského klubu 

Litovel sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 

b) souhlasí s převedením 100.000 Kč do fondu odměn a 209.764,52 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/2415/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí s navrženými úpravami cen hodinových nájmů na hale a v bazénu ZŠ Vítězná 

pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2416/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zahájením projekční přípravy - vyhotovením projektové dokumentace na doplnění 

chodníků a budoucí rekonstrukce místní komunikace v části ul. Pavlínka v rozsahu, dle nabídky.

 

Číslo: RM/2417/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje nabídku na PRINTES - ATELIER s.r.o. Přerov na zpracování 6. etapy revitalizace 

sídliště Uničovské předměstí v Litovli.

 

Číslo: RM/2418/71/2022 
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Rada města Litovel 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Prázdninový pobyt 2022 ze státního rozpočtu do Programu prevence 

kriminality na místní úrovni 2022 a spolufinancování tohoto projektu. 

b) pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera prevence kriminality, realizací tohoto programu.

 

Číslo: RM/2419/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování zvedací plošiny do jídelny Základní 

školy Jungmannova, Litovel“ v rámci Výzvy č. 7 Místní akční skupiny Moravská cesta vyhlášené v rámci Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020, vč. spolufinancování akce.

 

Číslo: RM/2420/71/2022 

Rada města Litovel ukládá oddělení IT připravit na další zasedání Zastupitelstva města Litovel požadovanou verzi 

systému evidence požadavků nejen pro potřeby místních částí, ale pro celou organizaci města Litovel. Současně 

Rada města Litovel ukládá Finančnímu odboru připravit rozpočtovou změnu.

 

Číslo: RM/2421/71/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Domu dětí a mládeže Litovel ve věci povolení přechodných parkovišť pro auta účastníků 

akce „O erb města Litovel“, která se bude konat dne 9. dubna 2022 v prostorách sportovní haly ZŠ Vítězná v Litovli. 

b) souhlasí s poskytnutím městských pozemků k přechodnému parkování aut na náměstí Přemysla Otakara v Litovli 

ve vyhrazeném prostoru mezi parkovacími sloupky a na travnaté ploše v ul. Sušilova v Litovli v den konání akce. 

c) souhlasí se součinností Městské policie Litovel při organizování dopravní situace na sídlišti Vítězná v den konání 

akce. Současně Rada města Litovel požaduje, aby organizátor akce zajistil dostatečný počet organizátorů, kteří 

budou dostatečně regulovat příjezdy účastníků. 

d) schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků uzavřenou mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

za účelem parkování osobních aut na náměstí Přemysla Otakara (ve vyhrazeném prostoru) a na travnaté ploše 

v ul. Sušilova v Litovli pro účastníky akce soutěže mažoretek „O erb města Litovel“, konané dne 9. dubna 2022, 

za smluvní nájemné 100 Kč.

 

Číslo: RM/2422/71/2022 

Rada města Litovel 

a) uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Hanácké Benátky 2022“ konanou dne 11. června 2022 v době od 10.00 

do 22.00 hod. na celé ploše náměstí Přemysla Otakara v Litovli: 

- výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3., omezující 

opatření (3). 

- výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku, dle čl. 6, povolování výjimek (1), bod b), z místa používání 

zábavní pyrotechniky, dle čl. 4., ve znění OZV č. 4/2016, dle čl. 1. 

b) souhlasí s ponecháním tržby ze vstupného na radniční věž ve výnosech Městského klubu Litovel. 

c) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře od města Litovel (stánky, zábrany apod.). 

d) stanovuje, že na účet města Litovel bude odvedena pořadatelem kulturní akce finanční částka za spotřebovanou 

elektrickou energii z podzemních rozvaděčů na náměstí Přemysla Otakara.

 

Číslo: RM/2423/71/2022 
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Rada města Litovel 

a) uděluje na základě předchozího písemného souhlasu ZD Haňovice ze dne 22. 2. 2022 dle čl. II., bod 3.5. 

Pachtovní smlouvy, souhlas k parkování osobních aut na pozemcích, které má v pachtu ZD Haňovice (parc.č. 

1566/58, 1566/57, 1566/57, 1566/56, 1566/55, 1566/54, 1566/53, 1566/52, 1566/51 a 1551/1, vše k.ú. Litovel, 

lokalita Komárov), pro akci „SPARTAN“, která se uskuteční ve dnech 18. - 19. 6. 2022. 

b) souhlasí dle čl. VI, Smlouvy o nájmu pozemku, Práva a povinnosti smluvních stran, bod 8., s uspořádáním akce 

„SPARTAN“ na pozemku parc.č. 479/2, který má v nájmu Tělovýchovná jednota Vodní sporty Litovel. 

c) schvaluje předloženou Smlouvu o krátkodobém pronájmu pozemků, uzavřenou mezi městem Litovel 

a společností ACEU, s.r.o., za účelem uspořádání sportovní akce „SPARTAN“ ve dnech 18. - 19. 6. 2022, včetně 

parkování na pozemcích města za smluvně stanovené nájemné ve výši 16.776 Kč a vratné kauce ve výši 5.000 Kč, 

v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě. 

d) bere na vědomí žádost společnosti ACEU, s.r.o. ve věci dočasného parkování na pozemcích města při akci 

„SPARTAN“, která se bude konat ve dnech 18. - 19. 6. 2022. Při akci rada města souhlasí se součinností Městské 

policie Litovel.

 

Číslo: RM/2424/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s použitím znaku města Litovel na plakátech při pořádání akce „Amatérské závody mopedů Wild Hogs 

Unčovice“, která se bude konat dne 28. 5. 2022 v Unčovicích. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel k usměrnění a zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích v době konání závodů.

 

Číslo: RM/2425/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2426/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem dálkově řízené sekačky včetně přívěsného vozíku pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2427/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem ojetého automobilu pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2428/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele 

hospodaření.

 

Číslo: RM/2429/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2021.

 

Číslo: RM/2430/71/2022 

Rada města Litovel schvaluje směrnici č. 1/2022/RML Organizační řád v předloženém znění.
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Číslo: RM/2431/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Výroční zprávu Městského klubu Litovel o činnosti a hospodaření za rok 

2021.

 

Číslo: RM/2432/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení 

Policie ČR Litovel za rok 2021.

 

Číslo: RM/2433/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK a vyřazení majetku města Litovel za 2. pololetí 2021.

 

Číslo: RM/2434/71/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 28. 2. 2022.

 

Číslo: RM/2435/71/2022 

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 návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2436/71/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč na sportovní přípravu syna V. Š. v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a V. Š., Tři Dvory v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2437/71/2022 

Rada města Litovel rozhoduje o zřízení přípravné třídy na Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

Dalšími administrativními kroky pověřuje ředitelku školy Mgr. Absolonovou.

 

Číslo: RM/2438/71/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 34/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2439/71/2022 

Rada města Litovel 
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a) souhlasí s prominutím nájemného při konání akce „Jarní koncert na podporu Ukrajiny“ v koncertním sále 

Městského klubu Litovel dne 29. 3. 2022. 

b) souhlasí se součinností města Litovel a propagací akce.

 

Číslo: RM/2440/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí s bezplatnou likvidací odpadu, který vznikl při rekonstrukci ubytovny pro Ukrajince 

na bývalých vysílačích.

 

Číslo: RM/2441/71/2022 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 10.850 Kč pro období do konce školního 

roku 2021/2022 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


