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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 75. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. května 2022 

 

Číslo: RM/2526/75/2022 

Rada města Litovel schvaluje vyřešení umístění držáku na vlajku u budovy GJO v Litovli.

 

Číslo: RM/2527/75/2022 

Rada města Litovel 

nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc.č. 479/21, ostatní 

plocha, o výměře 8 369 m2, za základních podmínek: 

a) před prodejem pozemku bude zřízeno pro pozemek parc.č. 515/1, zahrada, právo služebnosti přístupu a příjezdu.  

b) cena pozemku se určuje dle ceny stanovené znaleckým posudkem.

 

Číslo: RM/2528/75/2022 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní Ž. P. o možný pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 104 v Litovli, ul. Vítězná, 

užívaného jako kadeřnictví. 

b) nesouhlasí s Výpovědí Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor č.j.: LIT 23102/2013 uzavřené 

dne 30. 11. 2013 mezi městem Litovel a paní D. K. v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2529/75/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění dne pro děti, který se koná 4. června 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/2530/75/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč na úhradu nákladů při konání minifestivalu amatérských 

hudebních skupin dne 29. června 2022 ve dvoře SOŠ Litovel. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střední odbornou školou Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2531/75/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na provozní náklady prodejny potravin v Savíně v roce 2022. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a L. Z., Luká v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2532/75/2022 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč na provozní náklady Domova seniorů Komárov v roce 2022. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem seniorů Komárov z. ú. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2533/75/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na činnost Mysliveckého spolku Unčovice v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2534/75/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Prodloužení komunikace a zajištění inženýrských sítí pro pozemek 

parc.č. 838/1 k.ú. Litovel“ se zhotovitelem Stavební firma Vymětal s.r.o. se sídlem Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel. 

b) schvaluje pro uzavření smlouvy o dílo výjimku ze Směrnice 2/2019/RML (Zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách města Litovel) článek 4 odst. (3), kdy veřejná zakázka je přidělena přímo určenému dodavateli.

 

Číslo: RM/2535/75/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. na zajištění stavebních prací 

na akci: „Město Litovel, Myslechovice - Dešťová kanalizace podél silnice III – 3732“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Město Litovel, Myslechovice - Dešťová kanalizace 

podél silnice III – 3732“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností IDS - Inženýrské a dopravní 

stavby Olomouc a.s., v předloženém znění. 

c) schvaluje vyloučení účastníka LB 2000 s.r.o. IČ 64618081 z výběrového řízení na akci „Město Litovel, 

Myslechovice - Dešťová kanalizace podél silnice III – 3732“.

 

Číslo: RM/2536/75/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva obdobného věcnému břemeni 

- služebnosti mezi městem Litovel a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací k dočasné 

stavbě cyklostezky č. 1/22-52210/BOVB - „Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most D35-130 

– ul. Cholinská v k.ú. Litovel a Nasobůrky“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2537/75/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum, II. etapa“ mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem, v předloženém znění.
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Číslo: RM/2538/75/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Litovel 

a společností Elektrowin a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2539/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu Olomouc region 

card dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2540/75/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 55/2022/RM až 58/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2541/75/2022 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/2542/75/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro školské 

a kulturní příspěvkové organizace v roce 2022. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2543/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 58.658 Kč z rezervního do investičního fondu Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc a s následným čerpáním z investičního fondu na výdaje spojené 

s přípravou PD na opravu školní družiny.

 

Číslo: RM/2544/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním stavby - provedením stavebních úprav na pozemcích parc.č. 1599/1, 

1599/2, 1599/3, 172/1, 1603/1 a 1603/2 v k.ú. Litovel, které jsou ve vlastnictví města Litovel, pro výstavbu nové 

prodejny Lidl na ulici Dukelská v Litovli. Z důvodů nedobrého stavebně technického stavu zpevněných povrchů 

a navazující městské infrastruktury v ul. Nádražní, která bude využívaná pro zásobování prodejny je podmínkou 

souhlasu výměna povrchů místní komunikace, přilehlého chodníku a výměny 3 ks stožárů VO, 1 ks reproduktoru 

městského rozhlasu včetně kabelových rozvodů. Majetkoprávní vypořádání k pozemkům bude dohodnuto 

po vybudování a zaměření nové stavby.

 

Číslo: RM/2545/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s předloženou cenovou nabídkou na akci: „Hotel Záložna - zpevněné plochy - 

komplexní úprava dvorního traktu“.
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Číslo: RM/2546/75/2022 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Podpora integrace 

držitelů dočasné ochrany ve městě Litovel“ z programu na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální 

úrovni v roce 2022, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2547/75/2022 

Rada města Litovel schvaluje proplacení odškodnění za poškození osobního vozu z pojistné smlouvy 

č. 0518903018 a doplacení spoluúčasti z prostředků města Litovel.

 

Číslo: RM/2548/75/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období 1. – 3. 2022, včetně plnění finančního 

plánu.

 

Číslo: RM/2549/75/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za I. Q/2022.

 

Číslo: RM/2550/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s předloženým návrhem za úpravu cen vstupného na koupací biotop v Litovli.

 

Číslo: RM/2551/75/2022 

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

svahovou sekačku a přepravní vozík.

 

Číslo: RM/2552/75/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 2. 5. 2022.

 

Číslo: RM/2553/75/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 26. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2554/75/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis, návrhy a doporučení ze schůze Letopisecké komise ze dne 27. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2555/75/2022 

Rada města Litovel uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „ZUŠ Open – Oživlý Svatoján“, konanou 

dne 25. května 2022 v prostoru u Svatojánského mostu v Litovli, výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Sb., 

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství pořadateli Základní umělecké škole Litovel 

ul. Jungmannova a spolupořadateli městu Litovel.
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Číslo: RM/2556/75/2022 

Rada města Litovel 

a) povoluje konání veřejnosti přístupné akce pod názvem „Litovelská jízda 2022“ konané dne 18. června 2022 

v době od 10.45 hod do 13.00 hod., která povede CHKO Litovelským Pomoravím převážně po cyklostezkách 

a zpevněných lesních cestách dle přiložené trasy pořadateli společnosti Kick The Waves, s.r.o. ze Šternberka. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel při startu závodu. 

c) souhlasí s účastí zástupce rady města, pana Jiřího Kohouta, na startu závodu v 10.45 hod. 

Dle OZV 2/2020 o nočním klidu, dle čl. 3, stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší, musí být akce „Hudební minifest“, která je součástí sportovní akce a uskuteční se v areálu 

Pivovaru Litovel a.s., ukončena ve 22.00 hod.

 

Číslo: RM/2557/75/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídě Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace, odloučené 

pracoviště Unčovice. Třída tak bude tvořena 26 dětmi. 

b) souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídě Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace, pracoviště 

Frištenského. Třída tak bude tvořena 22 dětmi.

 

Číslo: RM/2558/75/2022 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím 50 kusů knih „Litovel – velké dějiny města“ účastníkům celostátního 

setkání zástupců Klubu přátel hudby, které se bude konat 20. – 22. 5. 2022 v Litovli.

 

 
 
                   Viktor Kohout v. r.                     Jiří Kohout v. r.                           

                      starosta města                                 člen rady města  


