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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 82. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. září 2022 

 

Číslo: RM/2737/82/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zabývat se přípravou spolupráce Městské policie 

Litovel s obcí Červenka.

 

Číslo: RM/2738/82/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění dne pro děti, který se konal 3. září 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/2739/82/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na podporu šipkařského klubu „Klikaři Litovel“. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2740/82/2022 

Rada města Litovel 

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

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

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2741/82/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit prodej pozemků parc.č. 859/54 ostat. plocha/jiná plocha, 

o výměře 3 m2, 859/53 ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 32 m2, 859/55 ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 19 m2, 

860/2 ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 5 m2, 859/56 ostat. plocha/jiná plocha, o výměře 2 m2, manželům A. a J. P. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit prodej pozemku parc.č. 859/57 ostat. plocha/jiná plocha, 

o výměře 4 m2, manželům J. a J. H. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit prodej pozemku parc.č. 859/59 ostat. plocha/jiná plocha, 

o výměře 4 m2, manželům L. a L. H. 

d) schvaluje předloženou Kupní smlouvu.
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Číslo: RM/2742/82/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou směnnou smlouvu mezi 

směňujícím – Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 

148 00 Praha 11 – Chodov zastoupená jejím ředitelem RNDr. Františkem Pelcem, která je vlastníkem pozemku 

parc.č. 802, ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Litovel a městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 858/11, lesní pozemek a parc.č. 859/7 lesní pozemek, vše v k.ú. Litovel za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem vypracovaným Ing. M. D.

 

Číslo: RM/2743/82/2022 

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

tj. GasNet, s.r.o. Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. 

Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311 a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1701, v k.ú. Litovel, obec Litovel pro stavbu 

8800107266_4000244323_PREL A Litovel lesní zátiší, STL přípojka pro č 386_5a, novostavba RD za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.206,40 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2744/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce 

místní komunikace a nové chodníky v části ul. Pavlínka v Litovli“ se společností BAUMAS projekt s.r.o. Kroměříž, 

která nahradila zhotovitele rozpracovaného projektu společnost PRINTES - ATELIER s.r.o. Přerov.

 

Číslo: RM/2745/82/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Smlouvu o předání majetku k hospodaření 

mezi městem Litovel a MK Litovel.

 

Číslo: RM/2746/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje dodatek č. 20/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku – 

kanalizace ze dne 29. 1. 2004 uzavřeným mezi provozovatelem – Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. 

se sídlem Cholinská 1120, 784 01 Litovel, IČO 47150904, zastoupený jednatelem Ing. Stoupovou a vlastníkem – 

Město Litovel, se sídlem Litovel, nám. Přemysla Otakara 778/1, 784 01 Litovel, IČO 00299138, kterým se stanovuje 

výše stočného a nájemného odběratelům v Dubčanech ve výši 9 Kč bez DPH za 1 m3 odpadní vody.

 

Číslo: RM/2747/82/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření Dodatku č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum II. etapa“ 

mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2748/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 4 včetně přílohy č. 4. ze dne 31. 8. 2022 k Pachtovní smlouvě 

ze dne 5. 11. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2015 včetně přílohy č. 2, dále Dodatku č. 2 ze dne 8. 7. 2017 

a dle Dodatku č. 3 ze dne 9. 3. 2020 včetně přílohy č. 3. Celková výměra pronajatých pozemků činí 6 9500 ha 

za roční nájemné 31.064 Kč. Dodatek č. 4 je uzavřen mezi městem Litovel a ZP Červenka a.s.
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Číslo: RM/2749/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje nabídku společnosti GEOWIDE s.r.o. zastoupené Ing. Ivo Masárechem, Kollárova 

808/5 Litovel na zpracování projektové dokumentace akce „BIOTOP Litovel, sedimentační nádrže/jezírka - návrh 

silového statického zajištění stability sypaných svahů“.

 

Číslo: RM/2750/82/2022 

Rada města Litovel souhlasí s odškodněním poškozené pí. M. B., Litovel z pojistné smlouvy č. 0518903018 

a proplacení spoluúčasti z prostředků města Litovel.

 

Číslo: RM/2751/82/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí na projekt „Výstavba vodovodu v místní části Savín“ vč. spolufinancování akce, 

v předloženém znění. 

b) schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí na projekt „Odkanalizování a likvidace odpadních vod v místní části Nová Ves 

a Savín“ vč. spolufinancování akce, v předloženém znění. 

c) schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva životního prostředí na projekt „Litovel, solární sušení surového kalu“ vč. spolufinancování akce, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2752/82/2022 

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

nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3, omezující opatření (3) pro žadatele Český rybářský svaz, z.s. Litovel, 

při konání veřejnosti přístupné akce konané dne 1. 10. 2022 (rybářské závody) a dne 25. 10. 2022 (výlov rybníků). 

Obě akce se budou konat na veřejném prostranství v okolí Olomouckého a Uničovského rybníka v Litovli.

 

Číslo: RM/2753/82/2022 

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

nápojů na veřejném prostranství dle čl. 3, omezující opatření (3), pro žadatele pana J. M. ze Smržic při provozu 

vlastního prodejního stánku s teplými a studenými nápoji - punči umístěného na náměstí Přemysla Otakara v Litovli 

v prostoru u vánočního stromu v období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022 za dodržení v té době platných hygienických 

opatření.

 

Číslo: RM/2754/82/2022 

Rada města Litovel souhlasí s převodem 200 ks publikací ze skladu pro propagační účely města.

 

Číslo: RM/2755/82/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených 

městem Litovel a ukládá jednotlivým příspěvkovým organizacím přijmout opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2022 a předložit radě 

města.
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Číslo: RM/2756/82/2022 

Rada města Litovel upravuje rozpočtovou změnu související s usnesením RM 2705/81.

 

Číslo: RM/2757/82/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o činnosti spolku Akselit.

 

Číslo: RM/2758/82/2022 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt: „Liniová výsadba dřevin u Litovle“ z Programu 

obnovy přirozených funkcí krajiny.

 

Číslo: RM/2759/82/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vzít na vědomí informaci o rozsudku Okresního 

soudu v Olomouci ve věci žaloby podané společností VOCA Development s.r.o. se sídlem Skryjova 1606, Brno 

na určení vlastnického práva. Okresní soud v Olomouci: 

a) žalobu podanou žalobcem, tj. VOCA Development s.r.o. ve všech bodech zamítl  

b) dále bylo žalobci uloženo, aby oběma žalovaným (tj. městu Litovel a společnosti Neorent a.s.) byly uhrazeny 

náklady řízení.

 

Číslo: RM/2760/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 31 

zákona o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytování služeb „Senior taxi Litovel“ pro roky 2023-

2026.

 

Číslo: RM/2761/82/2022 

Rada města Litovel schvaluje dofinancování ztráty při provozu Senior taxi Litovel za období leden-srpen 2022.

 

Číslo: RM/2762/82/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 1. 9. 2022. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

manželům P. a K. B. z Litovle - 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let.

 

Číslo: RM/2763/82/2022 

Rada města Litovel 

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

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

bytu v předloženém znění.
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Číslo: RM/2764/82/2022 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podáním žádosti ZŠ Jungmannova o dotaci ITI 

na rekonstrukci prostor školní družiny a doplnění vybavení ICT. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s předfinancováním akce z rozpočtu města Litovel. 

c) souhlasí s úhradou nákladů spojených s administrativou podání žádosti o dotaci a s realizací akce z rezervního 

fondu školy.

 

Číslo: RM/2765/82/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje ukončení nájemního vztahu v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu pozemku SML/0158/2016/MH 

ze dne 21. 6. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019, uzavřeného mezi městem Litovel a Tělovýchovnou 

jednotou Vodní sporty Litovel, v souladu s čl. VII. smlouvy, Doba nájmu, bod 2.1., písemnou dohodou smluvních 

stran k datu 1. 10. 2022. 

b) schvaluje záměr města v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

- pronájem části pozemku parc.č. 479/2, orná půda, v k.ú. Litovel, lokalita Loděnice, o předpokládané výměře cca 

6 779 m2 na dobu určitou 10 roků + 2 roky na zpětnou rekultivaci. Nájemné: v místě a čase obvyklém v minimální 

výši 4,50/1 m2/kalendářní rok v období provozu červen, červenec a srpen - 3 měsíce, každoročně. Dále v období 

přípravy pro provoz květen, září - 2 měsíce, každoročně ve výši 2,25 Kč/rok a dále v ostatní měsíce, tj. leden, únor, 

březen, duben, říjen, listopad, prosinec - 7 měsíců, minimální výše nájemného 0,50 Kč/kalendářní rok, každoročně. 

Bližší podmínky pronájmu části pozemku parc.č. 479/2, včetně stanovení odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF 

budou upřesněny v nájemní smlouvě.

 

Číslo: RM/2766/82/2022 

Rada města Litovel nesouhlasí s návrhem společnosti CONTE spol. s.r.o., aby město Litovel přistoupilo 

na účtování dle jejich konceptu.

 

 
 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


