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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 80. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. července 2022 

 

Číslo: RM/2656/80/2022 

Rada města Litovel konstatuje, že uložení městských kronik a archiválií do Státního okresního archivu 

v Olomouci bude řešeno v souladu se spisovým a skartačním řádem.

 

Číslo: RM/2657/80/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb. 

v platném znění, na pronájem části pozemku parc.č. 856/72, ostatní plocha/jiná plocha, k.ú. Litovel, lokalita 

Pavlínka, o výměře 1 800 m2, za roční smluvní nájemné ve výši 1.000 Kč, za účelem provádění výcviku žáků nově 

založené soukromé autoškoly vybraných skupin řidičského oprávnění, dle přílohy č. 3 k zákonu číslo 247/2000 Sb.

 

Číslo: RM/2658/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Starám se o svoji řeku“, která 

se konala v červnu 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a ADETO, z.s. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2659/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 19. ročníku nočního turnaje v malé kopané 

dne 5. 8. 2022 v Unčovicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice, v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2660/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na výdaje spojené s organizačním zajištěním výstavy fotografií, 

která bude uspořádána k pietnímu aktu Jana Opletala v budově GJO. 

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

změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2661/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na pořízení pomůcek pro polytechnický rozvoj dětí v roce 2022. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a společností Hravě v doubravě, z. s. 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2662/80/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje vyloučení účastníka Tegart s.r.o. z výběrového řízení. 

b) schvaluje výběr zhotovitele Bioaqua s.r.o. pro realizaci veřejné zakázky „Přírodní koupací biotop - nové 

brouzdaliště“. 

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Bioaqua s.r.o. pro realizaci veřejné zakázky „Přírodní 

koupací biotop - nové brouzdaliště“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2663/80/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr zhotovitele Hydro Gas Manufacture s.r.o. pro realizaci veřejné zakázky „Skatepark Litovel 

(opakované řízení)“. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Hydro Gas Manufacture s.r.o., pro realizaci veřejné 

zakázky „Skatepark Litovel (opakované řízení)“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2664/80/2022 

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

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená společností 

EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551, DIČ: CZ25883551 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 401 vedená jako ostatní plocha 

v k.ú. Myslechovice, obec Litovel pro stavbu zařízení distribuční soustavy „Myslechovice p. č. 401 přeložka vNN“ 

č. IZ-12-8002992/VB/001 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2665/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02 zastoupená společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551, DIČ: 

CZ25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 851/1 

vedená jako trvalý travní porost, parc.č. 1578/2 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 288/4 vedená jako zahrada, to vše 

v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu zařízení distribuční soustavy „Litovel, Pavlínka p. č. 289/20 kNN“ č. IV-12-

8023993/VB/001 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.400 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2666/80/2022 

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

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená společností EC služby, s.r.o., 

se sídlem: Havlíčkova 618/45, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ: 29388040, DIČ: CZ29388040 a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 225/1 a 225/3, v k.ú. Myslechovice, obec 

Litovel, za cenu ve výši 3.000 Kč + DPH.
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Číslo: RM/2667/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. PS-0518903018 uzavřené mezi pojistitelem, 

tj. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, 120 00, Česká republika, IČ: 46973451, 

DIČ: CZ46973451 a pojistníkem, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města.

 

Číslo: RM/2668/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a Remont Quality 

s.r.o. na akci „Muzeum harmonik Litovel – stavební úpravy části objektu“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2669/80/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 77/2022/RM až 83/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2670/80/2022 

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

města Litovel k 30. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2671/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje rozpočet místní části Víska na rok 2022 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2672/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 57.228 Kč pro období do 31. 12. školního roku 2022/2023 

od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 88.854 Kč pro období od 1. 1. do 30. 6. školního roku 

2022/2023 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2673/80/2022 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 41.268 Kč pro období od 1. 9. do 31. 12. 

školního roku 2022/2023 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2674/80/2022 

Rada města Litovel uděluje souhlas vlastníka nemovitosti se zřízením optické přípojky a s uložením inženýrských 

sítí v nemovitosti, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Jedná se o tyto nemovitosti: Vítězná 104/14, Vítězná 

105/12, Kysucká 359/4, Kysucká 360/2, Vítězná 173/1a (vlast. podíl města Litovel 3647/9346). Technické řešení 

vnitřních rozvodů musí být projednáno a odsouhlaseno vlastníkem nemovitosti před případnou realizací.
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Číslo: RM/2675/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje střednědobý výhled TS Litovel na období 2023-2026.

 

Číslo: RM/2676/80/2022 

Rada města Litovel 

a) byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví a výročí 770 let města 

Litovel, která se koná 3. 9. 2022. 

b) schvaluje součinnost ve spolupráci s TS Litovel - zapůjčení zábran, výlepů plakátů zdarma, úklid během konání 

akce. Součinnost TIC a MK Litovel - zapůjčení mobiliáře MK (lavičky a sety) a zajištění zdarma vstupů na radniční 

věž. 

c) schvaluje vstupné zdarma do Muzea Litovel a na radniční věž v den akce. 

d) souhlasí se záborem některých vyhrazených parkovacích míst na náměstí Přemysla Otakara v pátek 2. 9. 2022 

a se záborem celého náměstí Přemysla Otakara v sobotu 3. 9. 2022, s využitím záboru pro programové vstupy 

rybářů, kynologů a sokolníků v parku u Muzea Litovel a v parku u GJO. 

e) schvaluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

v den konání akce na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, a to do 24.00 hod. 

f) souhlasí s bezplatným zapůjčením tří reklamních stojanů od TS Litovel.

 

Číslo: RM/2677/80/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s tiskem předvolebního čísla Litovelských novin a současně souhlasí s distribucí novin do poštovních 

schránek. Náklady za tisk budou rovnoměrně vyúčtovány jednotlivým volebním stranám a sdružením. 

b) souhlasí s tím, aby byla vybrána zálohová částka za výrobu a distribuci těchto novin ve výši 3.000 Kč/volební 

strana či sdružení.

 

Číslo: RM/2678/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK za 1. pololetí roku 2022

 

Číslo: RM/2679/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje požadovanou změnu ve složení Komise SPOZ a jmenuje členkou komise paní 

Mgr. Janu Konečnou s účinností od 1. 8. 2022.

 

Číslo: RM/2680/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 29. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2681/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 22. 6. 2022.
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Číslo: RM/2682/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 21. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2683/80/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje zařazení žádosti o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č. p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2684/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 21. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2685/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 11. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2686/80/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 13. 6. 2022.

 

Číslo: RM/2687/80/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídek. 

b) schvaluje předloženou smlouvo o dílo se společností Tegart s.r.o., se sídlem Slavíčkova 840/1b, Brno - Lesná.

 

Číslo: RM/2688/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje přijetí státní dotace z Ministerstva kultury ČR pro organizační složku - Muzeum 

Litovel na akci „Vybavení depozitáře a stálých expozic potřebnou technikou“.

 

Číslo: RM/2689/80/2022 

Rada města Litovel 

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

„Odkanalizování m.č. Savín, Nová Ves a zásobování m.č. Savín pitnou vodou“, dle důvodové zprávy. Vítězným 

uchazečem poptávkového řízení je AP INVESTING, s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 402.930 Kč vč. DPH. 

b) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a AP INVESTING, s.r.o. na kompletní podání žádosti 

o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí 2021 - 2027 a na administraci výběrového řízení na akci 

„Odkanalizování m.č. Savín, Nová Ves a zásobování m.č. Savín pitnou vodou“ dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve zn. p. p., v předloženém znění.
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Číslo: RM/2690/80/2022 

Rada města Litovel souhlasí se zadávacími podmínkami VZ.

 

Číslo: RM/2691/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel rozpočet na rok 2022 ve výši 30.138.000 Kč 

a investiční dotaci ve výši 3.300.000 Kč.

 

Číslo: RM/2692/80/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Litovel a nájemcem 

Charitou Šternberk - středisko Litovel, v předloženém znění.

 

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


