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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 74. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. dubna 2022 

 

Číslo: RM/2485/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci k přijatému usnesení č. 2445/72.

 

Číslo: RM/2486/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci k přijatému usnesení č. 2456/72.

 

Číslo: RM/2487/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne 8. 1. 1994 

mezi městem Litovel a Českou poštou s.p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2488/74/2022 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti Ing. T. Š., PhD., pořadatelky závodu SPARTAN RACE, který se bude 

konat ve dnech 18. a 19. 6. 2022 v Litovli, lokalita Loděnice.

 

Číslo: RM/2489/74/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.500 Kč na vydání knihy Pejsek a cesta na Měsíc. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a L. H., Nasobůrky v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2490/74/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění lampionového průvodu pro děti, který 

se koná 7. května 2022 v Savíně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2491/74/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na zajištění činnosti skautského oddílu v Litovli. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Junák – český skaut, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/2492/74/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění závodů malých motocyklů, které 

se budou konat 28. května 2022 v Unčovicích. 

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

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2493/74/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit RZ ve výši 135.000 Kč ve prospěch AMK 

Litovel na nákup materiálu na opravu chaty, která je v majetku města a AMK ji má pronajatou.

 

Číslo: RM/2494/74/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a CETIN, a.s. 

zastoupenou K.V.Z. spol., s.r.o. na pozemky parc.č. 1577/13, 1584/3, 1802, 1577/28, 1638/3, 1638/2, 1638/4, 

318/12 a 1637/7 zapsané na LV č. 10001, pro k.ú. Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na akci „71010-

008788 VPIC Litovel, Svatojánský most, rekonstrukce“, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a CETIN, a.s. 

zastoupenou K.V.Z. spol., s.r.o. na Svatojánský most ev.č. Li-M-19, který se nachází nad vodním tokem Morava 

nad pozemky parc.č. 1638/1 a 1638/8 v k.ú. Litovel, zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj na akci 

„71010-008788 VPIC Litovel, Svatojánský most, rekonstrukce“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2495/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 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/2496/74/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel revokovat usnesení č. ZM/10/12/2019, kterým byl schválen Dodatek 

č. 3 ke smlouvě o spolupráci s obcí Štěpánov. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci s obcí 

Horka nad Moravou.

 

Číslo: RM/2497/74/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 44/2022/RM až 50/2022/RM dle důvodové zprávy.
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Číslo: RM/2498/74/2022 

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

města Litovel k 31. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2499/74/2022 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky 49.380,10 Kč z investičního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2500/74/2022 

Rada města Litovel souhlasí s přímým zadáním veřejné zakázky na rekonstrukci soc. zařízení pro děti v budově 

MŠ Kollárova stavební firmě Josef Šon, IČ 68916574.

 

Číslo: RM/2501/74/2022 

Rada města Litovel stanovuje novou výši vstupného do Muzea Litovel od 1. června 2022 dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2502/74/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se vstupným do nově otevřeného Muzea harmonik Litovel ve výši 60 Kč pro dospělou osobu 18+, 30 Kč 

pro dítě 6 – 17 roků, studenty po předložení studentského průkazu a seniory 60+. 

b) souhlasí se zvýhodněným rodinným vstupným ve výši 140 Kč pro 2 dospělé + 2 děti nebo 1 dospělý a 3 děti. 

c) souhlasí, že děti do 5 roků věku budou mít vstup zdarma.

 

Číslo: RM/2503/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje dohodu o zániku nájmu mezi pronajímatelem městem Litovel a nájemcem 

společností DRAKON dům reklamy s.r.o., se sídlem Havlíčkova 16, Plzeň, IČO 26400979, ke dni 31. 5. 2022.

 

Číslo: RM/2504/74/2022 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti a souhlasí s požadovanými změnami nájemního vztahu k bytu č. 5/V/320-3 

na adrese Severní 1259/9, Litovel.

 

Číslo: RM/2505/74/2022 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti a souhlasí s požadovanými změnami nájemního vztahu k bytu č. 8/VI/410-

6 na adrese Severní 1260/11, Litovel.

 

Číslo: RM/2506/74/2022 

Rada města Litovel souhlasí s rozpočtovými změnami za účelem pořízení softwaru pro evidenci projektových 

námětů a záměrů.
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Číslo: RM/2507/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Českého rybářského svazu z.s., MO Litovel, ve věci uspořádání 

veřejnosti přístupné akce ke 100. výročí organizace, která se bude konat na prostranství před rybářskou budovou 

v ul. Palackého v Litovli dne 11. 6. 2022 v době od 10.00 hod. spojenou s řadou soutěží a občerstvením. Pro veřejnou 

produkci, která by se měla uskutečnit dne 11. 6. 2022 v době od 22.00 hod. do 01.00 hod. v prostoru před budovou 

ČRS nelze dle současně platné legislativy, tj. OZV 2/2020 o nočním klidu, udělit výjimku. Předmětem této OZV 

je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. Tato 

akce v OZV pro pořadatele a měsíc červen zařazena není.

 

Číslo: RM/2508/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost pořadatele srazu příznivců Rover klubu M. D. z Horky nad Moravou 

ve věci uspořádání veřejnosti přístupné akce srazu vozů Rover ve vyhrazeném prostoru na náměstí Přemysla 

Otakara v Litovli u Morového sloupu dne 18. 6. 2022 v době od 9.00 do 14.00 hod. Odstranění sloupků pro vjezd 

do vyhrazeného prostoru musí být zajištěno ve spolupráci s Technickými službami, p. o.

 

Číslo: RM/2509/74/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zajištěním veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou - 

CYKLOBUSU PŘEROV 2022 v územním obvodu města Litovel.

 

Číslo: RM/2510/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost P. V. z Litovle, jako pořadatele veřejnosti přístupné akce, která 

by se měla konat dne 30. 7. 2022 v době od 10.00 do 04.00 hod. na hřišti TJ Tatran Litovel. Jedná se o akci Masters 

of Litovel - soutěž ve vaření kotlíkového guláše, spojenou s doprovodným programem. Ukončení akce 

do 04.00 hod. není v souladu s OZV 2/2020, čl. 3, bod 3), písm. e). Jedná se o pátou akci nad rámec akcí, 

schválených ZML. Akce se může konat za předpokladu, že bude ukončena ve 22.00 hod. Výjimku z OZV 2/2020 

nemůže rada města udělit.

 

Číslo: RM/2511/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízený 

komunální nosič a rotační brány.

 

Číslo: RM/2512/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený automobil 

EL651AT.

 

Číslo: RM/2513/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 29 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem 

Litovel a TS Litovel, v předloženém znění. Jedná se o specifikace nájmů pro 1. pololetí 2022.

 

Číslo: RM/2514/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Litovel za rok 2021.
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Číslo: RM/2515/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 12. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2516/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 31. 3. 2022.

 

Číslo: RM/2517/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 14. 2. 2022.

 

Číslo: RM/2518/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 11. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2519/74/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 6. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2520/74/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis č. 31 s názvem „Město – Muzeum“ ze dne 19. 4. 2022. 

b) bere na vědomí poskytnuté informace o činnosti a projektech muzea.

 

Číslo: RM/2521/74/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, uzavřený mezi městem Litovel a Základní školou 

a Dětským domovem a Školní jídelnou, se sídlem ul. Palackého Litovel. Dodatek č. 1, čl. IV. řeší úpravu - 

vybudování nového dětského hřiště (herní prvky od fy: Bonita Group s.r.o.) na pozemku parc.č. 76/2, ostatní 

plocha/jiná plocha, sportoviště, vlastním nákladem nájemce prostřednictvím dotačního programu ČEZ, 

dle cenových nabídek ve výši 367.300,76 Kč. Ostatní ujednání Nájemní smlouvy ze dne 11. 3. 2010 zůstávají 

beze změn. V případě neposkytnutí dotace Základní škole, dodatek pozbývá platnost.

 

Číslo: RM/2522/74/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

67/2022/ZM až 74/2022/ZM.

 

Číslo: RM/2523/74/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr 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 a parc.č. 208/20, orná půda, o výměře 88 m2, 

za cenu 500 Kč/m2 + DPH. Veškeré vedlejší náklady související s prodejem pozemků hradí kupující.
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Číslo: RM/2524/74/2022 

Rada města Litovel uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Pálení čarodějnic“, konanou dne 29. dubna 2022 

na hřišti u Sokolovny v Litovli v době od 16.00 do 22.00 hod. výjimku z obecně závazné vyhlášky 1/2016, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření (3) pro pořadatele Sdružení 

nezávislých kandidátů Litovel.

 

Číslo: RM/2525/74/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel navrhnout na uvolněné místo Mgr. Lubomíra 

Brozu členem Dozorčí rady FCC Litovel, s.r.o.

 

 
 
 
                   Mgr. Lubomír Broza v. r.                             Bc. Zdeněk Jančí      

                         místostarosta města                                                    člen rady města 
 


