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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 78. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. června 2022 

 

Číslo: RM/2618/78/2022 

Rada města Litovel revokuje usnesení č. 2601b/77.

 

Číslo: RM/2619/78/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výpověď pana J. B. z nájemní smlouvy č.j. LIT 4581/2019 na parkovací místo v objektu bývalé 

uhelny u kotelny na sídlišti Vítězná v Litovli a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 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 parkovacího místa č. 8, v garážovém stání č. 2, situovaném 

na pozemku parc.č. st. 2046.

 

Číslo: RM/2620/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje od 1. 9. 2022 zvýšení paušální částky za služby spojené s nájmem v objektu 

č. p. 1087 v Litovli, ul. U Stadionu o 1.000 Kč na osobu s 1 ubytovanou osobou na pokoji a o 750 Kč na osobu se 2 

ubytovanými osobami na pokoji. Měsíční nájemné včetně služeb spojených s nájmem pro 1 ubytovanou osobu 

na pokoji bude činit 3.500 Kč, pro 2 ubytované osoby na pokoji bude činit 5.500 Kč.

 

Číslo: RM/2621/78/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 7.280 Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí E. S. na MS 

ve zpracování textu, které se bude konat ve dnech 6. - 11. srpna 2022 v Maastrichtu. 

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

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2622/78/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí dua mažoretek 

na Mistrovství světa WAMT, které se koná v červnu 2022 v Chorvatsku. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel 

z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2623/78/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč na činnost sboru v roce 2022 a pořádání kulturních 

a společenských akcí v Chořelicích. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Chořelice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2624/78/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje cenovou nabídku společnosti M-SILNICE a.s., OZ MORAVA na realizaci akce: „Litovel - úpravy 

MK ulice Pavlínka“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností M-SILNICE a.s, OZ MORAVA 

pro realizaci akce: „Litovel - úpravy MK ulice Pavlínka“. 

c) schvaluje využít pro přímé zadání veřejné zakázky čl. 4, odst. 3 Směrnice č. 2/2019/RM O zadávání VZ 

v podmínkách města Litovel.

 

Číslo: RM/2625/78/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výsledek poptávkového řízení na kompletní administraci žádosti o dotaci a výběrového řízení na akci 

„ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“, dle důvodové zprávy. Vítězným uchazečem poptávkového řízení 

je ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 181.500 Kč vč. DPH. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. na kompletní 

administraci žádosti o dotaci na akci „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2021 - 2027, v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. na kompletní 

administraci výběrového řízení na akci „ČOV Litovel, Solární sušení surového kalu“ dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve zn. p. p., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2626/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi OCC s.r.o. zastoupenou Pavlem Krausem, 

jednatelem společnosti a městem Litovel zastoupenou Viktorem Kohoutem, starostou města.

 

Číslo: RM/2627/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a společností GEOtest 

a.s. se sídlem Šmahova 1244/112, Brno. Předmětem smlouvy je zajištění BOZP v rámci realizace projektu: 

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

 

Číslo: RM/2628/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 464/95 o nájmu plochy pro instalování velkoplošné 

reklamy ze dne 4. 2. 2000, uzavřený mezi městem Litovel a společností outdoor akzent s.r.o., se sídlem v Praze, 

ve věci pronájmu části pozemku parc.č. st. 264/1, v k.ú. Litovel, za účelem umístění velkoplošného reklamního 

zařízení, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 12.000 Kč, což činí 1.000 Kč/měsíc + DPH dle platné 

legislativy v zákonné výši. Vzhledem ke změně vlastnického práva za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 bude 

nedoplatek na nájemném ve výši 35.000 Kč + DPH dle platné legislativy v zákonné výši, společností outdoor akzent 

s.r.o. uhrazen na účet města Litovel do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 3.
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Číslo: RM/2629/78/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 69/2022/RM až 72/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2630/78/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou smlouvu o partnerství mezi Univerzitou 

Palackého v Olomouci – označenou jako „Příjemce“ a městem Litovel – označenou jako „Partner“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou darovací smlouvu uzavřenou mezi Univerzitou 

Palackého v Olomouci – označenou jako „Obdarovaný“ a městem Litovel – označenou jako „Dárce“, podle které 

město Litovel poskytne dar ve výši 734.400 Kč na realizaci projektu MOSPREMA.

 

Číslo: RM/2631/78/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

75/2022/ZM až 94/2022/ZM.

 

Číslo: RM/2632/78/2022 

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

města Litovel k 31. 5. 2022.

 

Číslo: RM/2633/78/2022 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/2634/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje rozpočty na rok 2022 těchto školských a kulturních příspěvkových organizací:  

Městský klub Litovel 

Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace 

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace 

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.  

Současně rada města schvaluje rozpočtové výhledy výše uvedených školských a kulturních příspěvkových 

organizací na další roky.
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Číslo: RM/2635/78/2022 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 22.400 Kč od Kimberly-Clark s.r.o. 

pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2636/78/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 1. NP budovy 

ŠJ Litovel a schvaluje rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2637/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku pořízeného Školní jídelnou Litovel, příspěvkovou organizací 

dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2638/78/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací dle důvodové zprávy. 

b) souhlasí s navrženou výší odměny pro ředitelku Městského klubu Litovel dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2639/78/2022 

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

dotace na projekt „Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a výročí 770 let města Litovel“. Smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2640/78/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

operačního programu, Specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace 

a veřejné orgány na projekt „Kybernetická bezpečnost města Litovel“ v rámci nejbližší vypsané výzvy 

vč. spolufinancování akce, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2641/78/2022 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s vydáním majetku v rámci dědického 

řízení po panu S. Š., zesnulém dne 4. 3. 2021.

 

Číslo: RM/2642/78/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit zveřejnění směny pozemků 

parc.č. 858/11, o výměře 7 441 m2 a parc.č. 859/7, o výměře 10 151 m2, ve vlastnictví města Litovel za pozemek 

parc.č. 802, o výměře 459 m2, ve vlastnictví České republiky, ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Číslo: RM/2643/78/2022 

Rada města Litovel neschvaluje předložený záměr RNDr. M. Č., ul. Dukelská v Litovli, vybudovat vlastním 

nákladem parkovací stání před rodinným domem parc.č. 817 dle nákresu za podmínek uvedených v důvodové 
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zprávě.

 

Číslo: RM/2644/78/2022 

Rada města Litovel uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření, bod 3), při konání veřejnosti přístupné akce letní 

filmová slavnost „Letní kino - Kinematograf bratří Čadíků“. Akce se uskuteční na náměstí Přemysla Otakara 

v Litovli ve vyhrazeném prostoru před radnicí ve dnech 8., 9., 10. a 11. 7. 2022, v době od 21.00 do 23.30 hod. 

Při akci nedojde k omezení dopravy na náměstí.

 

Číslo: RM/2645/78/2022 

Rada města Litovel uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření (3), pro pořadatele Městský klub Litovel v rámci 

„Litovelského kulturního léta“, které se uskuteční na nádvoří Městského klubu Litovel ve dnech 1. 7., 15. 7., 22. 7., 

29. 7., 19. 8. a 26. 8. 2022. Pojízdné občerstvení bude umístěno na protějším chodníku v ul. Husova.

 

Číslo: RM/2646/78/2022 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově MěÚ v Litovli dne 5. července 2022.

 

Číslo: RM/2647/78/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 6. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2648/78/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč za účelem podpory školních, sportovních 

a ekologických aktivit města Litovel v roce 2022.

 

Číslo: RM/2649/78/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pověřit Radu města Litovel řešením hospodaření 

obce s obecním majetkem.

 

Číslo: RM/2650/78/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace na základě Rozhodnutí 

Ministerstva vnitra ČR č. 25/2022/ICOBCEUKR 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/2651/78/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje smlouvu o koordinaci stavebních prací se společností DOBRAVA.NET s.r.o. na přípolož 

elektronických komunikací v rámci stavby Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru. 
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b) schvaluje smlouvu o koordinaci stavebních prací se společností POPmedia s.r.o. na přípolož elektronických 

komunikací v rámci stavby Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru.

 

Číslo: RM/2652/78/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložený Dodatek č. 5 ke zřizovací 

listině Městského klubu Litovel ze dne 27. 10. 2009.

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


