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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 72. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. března 2022 

 

Číslo: RM/2442/72/2022 

Rada města Litovel revokuje usnesení RML č. 2418/71/2022 ze dne 10. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2443/72/2022 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. 2343/70. 

b) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na činnost Vojenského muzea Králíky.

 

Číslo: RM/2444/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. 16, zahrada, v k.ú. Chudobín, 

za min. cenu 500 Kč/m2 za stanovených podmínek.

 

Číslo: RM/2445/72/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložený adresný záměr prodat pozemek 

parc.č. 886/5, zahrada, o výměře 467 m2, v k.ú. Litovel, obec Litovel paní J. M. a vlastníkům bytových jednotek 

Šmakalova 237/1 za cenu dle schváleného sazebníku města Litovel ve výši 500 Kč/m2.

 

Číslo: RM/2446/72/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s pronájmem nebytových prostor v objektu č. p. 31 v Litovli, místní část Chudobín, dle zveřejněného 

záměru, za účelem balení dětských plen a inkontinenčních potřeb, na dobu neurčitou, za smluvní nájemné 

4.000 Kč/měsíc. 

b) schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužící podnikání uzavřenou mezi městem Litovel a společností Nappy 

s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2447/72/2022 

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 bytového domu č. p. 653 v Litovli, ul. Husova, 

situovaném na pozemku parc.č.st. 102, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/2448/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemků uzavřenou mezi městem Litovel a Charitou 

Šternberk na pronájem pozemků na Staroměstském náměstí v Litovli, které jsou uvedeny v čl. I. smlouvy, za účelem 

uspořádání veřejnosti přístupné akce „Pouť 2022“, která se bude konat dne 8. 5. 2022, za smluvní nájemné 1.500 Kč 

za akci. Vybrané poplatky ze stánkového prodeje budou příjmem pořadatele, tj. Charity Šternberk. Pouťové atrakce 
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budou řešeny na odboru MHaSI dle OZV 4/2019 a poplatky z těchto atrakcí budou příjmem města Litovel.

 

Číslo: RM/2449/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemku, v souladu se zveřejněným záměrem města 

dle přijatého usnesení rady města č. 2302/69/2022, na pronájem pozemku parc.č. 1009, orná půda, v k.ú. Litovel, 

lokalita Šargoun, o výměře 1982 m2, uzavřenou mezi městem Litovel a paní P. H. H. z Olomouce. Smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou, za účelem pastvy pro koně s nezbytným elektrickým ohradníkem, za roční nájemné 

ve výši 3.964 Kč. Pozemek nelze využívat ke komerčním účelům.

 

Číslo: RM/2450/72/2022 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu zdravotně postižených dětí v roce 2022. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Asociací rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., Klubem RADOST v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2451/72/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost družstva malé kopané Buldog Unčovice v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a T. R. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2452/72/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na pokrytí provozních a mzdových nákladů při výuce českého 

jazyka. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Charitou Šternberk v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2453/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o dílo mezi zhotovitelem, tj. EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení, 

s.r.o., Křemelná 30, 783 36 Křelov, IČ: 268 40 570, zastoupené: Ing. Tomášem Chudobou, jednatelem 

a objednatelem, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města na zpracování díla „Koncepce podporovaného 

bydlení města Litovel“, za cenu ve výši 155.000 Kč bez DPH. K částce bude připočteno DPH ve výši 21 % 

tj. 32.550 Kč.

 

Číslo: RM/2454/72/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložený Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

ze dne 14. 7. 2020 uzavřené mezi městem Litovel a společností NEORENT a.s., kterým se prodlužuje smluvní 

termín dokončení díla do 30. dubna 2023.
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Číslo: RM/2455/72/2022 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel předloženou žádost o uznání vydržení věcného 

břemene – služebnosti stezky a cesty k části pozemku parc.č. 401 v k.ú. Myslechovice ve vlastnictví města Litovel 

odmítnout a neuznat vydržení práva odpovídajícího věcnému břemeni stezky a cesty.

 

Číslo: RM/2456/72/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou smlouvu o „svolení 

s prodejem a dohodu o přistoupení“ uzavřenou mezi společnosti Torun Invest GmbH, společností Torun Czech 

s.r.o. a městem Litovel.

 

Číslo: RM/2457/72/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou smlouvu o budoucí darovací 

smlouvě mezi budoucím dárcem McDonald´s, spol. s.r.o., se sídlem Praha a budoucím obdarovaným městem 

Litovel částí pozemků parc.č. 99/1 a 91/4, oba v k.ú. Unčovice, obec Litovel, se stavbou „McDonald´s Náklo 

(Unčovice) – CHODNÍK“.

 

Číslo: RM/2458/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace 

„Revitalizace sídliště Uničovské předměstí 6. etapa“ se společností PRINTES - ATELIER s.r.o. Přerov.

 

Číslo: RM/2459/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél 

silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

Osigeno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2460/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Skatepark Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností Osigeno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2461/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce 

„Rekonstrukce místní komunikace a nové chodníky v části ul. Pavlínka v Litovli“ se společností PRINTES - 

ATELIER s.r.o. Přerov.

 

Číslo: RM/2462/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo č. 3657/DPS-2022 na zpracování realizační 

projektové dokumentace na akci „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ mezi městem Litovel a KONEKO 

spol. s.r.o. Ostrava - Mariánské Hory.
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Číslo: RM/2463/72/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu: „Haňovice - dobývací prostor odtěžba 

kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“. 

b) schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi městem Litovel a společností FCC Česká republika, s.r.o.

 

Číslo: RM/2464/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, k.ú. 

Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2465/72/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 40/2022/RM a 41/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2466/72/2022 

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

města Litovel k 28. 2. 2022.

 

Číslo: RM/2467/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 71.124 Kč z rezervního do investičního fondu a s následným 

čerpáním uvedené částky z investičního fondu Městského klubu Litovel.

 

Číslo: RM/2468/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky 150.000 Kč z investičního fondu Školní jídelny Litovel, 

příspěvkové organizace.

 

Číslo: RM/2469/72/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR k upravené dokumentaci ve stupni DÚR vydané 

dne 15. 3. 2022 pro připravovanou akci „Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most D35 - 

ul. Cholinská v k.ú. Litovel a Nasobůrky“. 

b) souhlasí s poskytnutím SLIBU realizovat stavbu „Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most 

D35-130 - ul. Cholinská v k.ú. Litovel a Nasobůrky“ jako stavbu dočasnou a slib odškodnění č. 3/2022-52200/VPI 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. Praha 4.

 

Číslo: RM/2470/72/2022 

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

na projekt „Výměna svítidel II. etapa 2022“ a spolufinancování tohoto projektu.

 



 

  Stránka 5 z 6 

Číslo: RM/2471/72/2022 

Rada města Litovel uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Tradiční pouť“, konanou dne 8. května 2022 v celém 

prostoru Staroměstského náměstí v Litovli, výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření (3).

 

Číslo: RM/2472/72/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o závadách - nedodělcích na stavbě „Tenisový areál Litovel, Komárov 

- Zázemí sportovců“ uvedených v důvodové části návrhu.

 

Číslo: RM/2473/72/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2474/72/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis včetně všech doporučení ze schůzky Letopisecké komise ze dne 9. března 2022. 

b) souhlasí s vyplacením mimořádné odměny paní M. H. za jazykovou korekturu ke Kronice 2020 v navržené výši 

předsedou Letopisecké komise za podmínky, že navržená odměna bude vyplacena ze stanovené částky odměn 

pro členy Letopisecké komise. 

c) seznámila se s možností předání všech zbylých městských rukopisů kronik včetně dalších písemných materiálů 

do Státního okresního archivu v Olomouci. Současně Rada města Litovel se zavazuje prověřit tuto záležitost. 

d) doporučuje oddělení vnitřních věcí zvážit možnost restaurování kamenné pamětní desky, umístěné na fasádě 

budovy radnice na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.

 

Číslo: RM/2475/72/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 2. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2476/72/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 8. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2477/72/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 3. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2478/72/2022 

Rada města Litovel neakceptuje Výzvu Conte spol. s r.o., IČ 005 65 342 se sídlem Praha 1, Staré město, Ovocný 

trh 572/11, PSČ 110 00, k zahájení jednání o změně obsahu smlouvy podle ustanovení § 1765 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a trvá na znění uzavřené smlouvy o poskytování dodávek plynu, 

kterou město Litovel jako centrální zadavatel vysoutěžil jako veřejnou zakázku dle § 9 ZZVZ a organizace městem 

zřízené mají totožné znění smluv. Město Litovel trvá na cenách, které pro rok 2022 a z 50 % pro rok 2023 zajistilo 
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Konfirmacemi postupných nákupů na burze energií.

 

Číslo: RM/2479/72/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla 

Otakara 763, 784 01 Litovel“ mezi městem Litovel a firmou Tegart s.r.o. Brno, v předloženém znění. 

b) schvaluje využít pro přímé zadání veřejné zakázky čl. 3.2. odst. 2 Směrnice č. 2/2019/RM O zadávání VZ 

v podmínkám města Litovel. 

c) schvaluje po zahájení stavby uhrazení zálohové faktury ve výši 700.000 Kč bez DPH.

 

Číslo: RM/2480/72/2022 

Rada města Litovel ukládá starostovi města informovat všechny členy Zastupitelstva města Litovel o výsledku 

rozhodnutí soudu k žalobě podané spol. VOCA Development s.r.o.

 

Číslo: RM/2481/72/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením smlouvy o plném servisu a údržbě multifunkční tiskárny Xerox Versalink 

C7025. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Taran s. r. o. v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2482/72/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o společném zadávání v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby: 

„Silnice III/3732 Haňovice - Myslechovice, III/3734 Haňovice – Průtah“, „Prodloužení a oprava chodníku 

v Myslechovicích podél silnice III/3732“ a „Myslechovice - úprava autobusové zastávky“ mezi SSOK, p.o. 

a městem Litovel bez finanční náhrady.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


