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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 1. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. října 2022 

 

Číslo: RM/1/1/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr nájemce na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 9, o výměře 200 m2, druh pozemku 

orná půda, v k.ú. Litovel, na základě zdůvodnění Ing. K. K. 

b) schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 9, o výměře 200 m2, druh pozemku orná půda, 

v k.ú. Litovel, uzavřenou mezi městem Litovel a nájemcem Ing. K. K.

 

Číslo: RM/2/1/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Litovel a panem M. K. na pronájem 

parkovacího místa č. 8 v garážovém stání č. 2 umístěném na pozemku parc.č.st. 2046 zastavěná plocha a nádvoří 

v k.ú. Litovel v objektu bývalé uhelny u kotelny na sídlišti Vítězná v předloženém znění.

 

Číslo: RM/3/1/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost nájemníků o zateplení fasády domu ve vlastnictví města Litovel, ul. Poděbradova 

č. p. 748/8 a 749/6. 

b) ukládá OBH vypracovat projektovou dokumentaci na zateplení objektu ul. Poděbradova č. p. 748/8 a 749/6.

 

Číslo: RM/4/1/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. G., Březové v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/5/1/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SDH Březové v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/6/1/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2022. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a D. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/7/1/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sdružením rodičů a přátel školy 

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

 

Číslo: RM/8/1/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 25.000 Kč na podporu činnosti spolku v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Hanácká mozeka Litovel, z.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/9/1/2022 

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

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

společností ELMO-SA, spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, PSČ: 779 00 Olomouc Pavlovičky IČO: 47977001 

a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 979/9 vedená jako 

zahrada a parc.č. 979/35 vedená jako ostatní plocha, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-

8024445/VB/001 Litovel, Revúcká, p.č. 977_6,kNN za smluvní cenu ve výši 2.100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/10/1/2022 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. RM/2777/83/2022. 

b) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, pro provedení stavby „Zemní vedení veřejného osvětlení (VO), místního rozhlasu, 

optického kabelu, osazení a zapojení osvětlovacích bodů v obci Březové, k.ú. Unčovice“.

 

Číslo: RM/11/1/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na činnost technického dozoru stavebníka pro stavební 

akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/12/1/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh dodatku smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odšť.závod SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA, se sídlem Jahodová 

ulice 60, 620 00 Brno, jako zhotovitelem stavební akce: „Litovel, ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru“.
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Číslo: RM/13/1/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností IDS - Inženýrské 

a dopravní stavby Olomouc a.s. na stavbu „Město Litovel, Myslechovice - Dešťová kanalizace podél silnice III-

3732“.

 

Číslo: RM/14/1/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 115/2022/RM až 125/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/15/1/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 8.235 Kč pro období do 31. 12. 2022 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 21.594 Kč pro období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 školního 

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

 

Číslo: RM/16/1/2022 

Rada města Litovel schvaluje změnu rozpisu účelově vázaných příspěvků pro Základní školu Litovel, 

Jungmannova 655, příspěvkovou organizaci v roce 2022.

 

Číslo: RM/17/1/2022 

Rada města Litovel souhlasí s prodejem smrkového dřeva z areálu Sokolovny formou samovýroby za cenu 100 Kč 

za 1 m3.

 

Číslo: RM/18/1/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s předloženým záměrem studie nové lokality „NASA“ řešící parcelaci a technickou infrastrukturu 

pro výstavbu rodinných domků v místní části Nasobůrky. 

b) souhlasí, aby pro napojení nové lokality „NASA“ byly využity pozemky ve vlastnictví města Litovle 

parc.č. 253/23 a 82/6 v k.ú. Nasobůrky. 

c) souhlasí, aby byla připravena smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí veřejné infrastruktury, jako 

je místní komunikace, chodníky, parkovací stání, kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas, která bude v lokalitě 

vybudovaná. Podmínky budou upřesněny ve smlouvě.

 

Číslo: RM/19/1/2022 

Rada města Litovel stanovuje, že závěsný odznak může užívat při významných příležitostech a občanských 

obřadech místostarosta pan Mgr. Lubomír Broza, členové rady města Ing. Martin Benešl, Bc. Zdeněk Jančí a Jiří 

Kohout a členky ZML Mgr. Eva Hrachovcová a Michaela Spannbauer. Dále Rada města Litovel stanovuje, 

že tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček může užívat závěsný odznak při jiných významných příležitostech.
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Číslo: RM/20/1/2022 

Rada města Litovel vydává podle ust. § 9 zákona č. 344/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů 

souhlas společnosti Inlife Morava s.r.o. se sídlem Litovel s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF části 

pozemku parc.č. 479/2 v rozsahu 8 156 m2, na dobu 12-ti let z důvodu vybudování sportovního a dětského hřiště.

 

Číslo: RM/21/1/2022 

Rada města Litovel navrhuje jako zástupce do Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace jmenovat 

pana Viktora Kohouta.

 

Číslo: RM/22/1/2022 

Rada města Litovel 

a) uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 „o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“, dle čl. 3, omezující opatření (3), bod 3, při konání veřejnosti přístupných akcí, konaných ve dnech 

25. 11. 2022 - Rozsvícení vánočního stromu, 28. 11. 2022 - Kouzelné Vánoce, 5. 12. 2022 - Slet čertů, Mikulášů 

a andělů a dne 7. 12. 2022 - Česko zpívá koledy, pro pořadatele akcí Městský klub Litovel. Akce se uskuteční pouze 

za podmínek v té době platných hygienických opatření a platných právních předpisů. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel ve dnech 25. 11., 28. 11., 5. 12. a 7. 12. 2022. 

c) souhlasí se spoluprací Technických služeb Litovel, p. o. při uvedených akcích: 

- s montáží a následnou demontáží 2 velkých a 4 malých dřevěných stánků 

- se zajištěním vody do kotvících nádob k pódiu 

- s průběžnou úklidovou službou 

- se zapůjčením trojnožek s pytli na odpad 

- se součinností při rozsvícení vánočního stromu 

d) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení, včetně zpřístupnění všech rozvaděčů. 

Částečné omezení provozu při akci konané dne 5. 12. 2022 vyřeší pořadatel akce ve spolupráci s odborem dopravy.

 

Číslo: RM/23/1/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje Dohodu o zániku závazku, uzavřenou dle ust. § 1981 zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi městem Litovel a I. a M. K. z Červenky na ukončení nájemního vztahu k Pachtovní smlouvě, 

uzavřené dne 13. 3. 2017 dodatečně k datu 31. 12. 2019 z důvodu odprodeje pozemku parc.č. 842. 

b) schvaluje Dohodu o zániku závazku, uzavřenou dle ust. §1981 zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi městem Litovel a M. K. z Červenky na ukončení nájemního vztahu ke smlouvě o údržbě pozemků, 

uzavřené dne 10. 4. 2017 na dobu neurčitou, dodatečně k datu 31. 12. 2019 z důvodu odprodeje pozemků.

 

Číslo: RM/24/1/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Účetní uzávěrku TS Litovel za III. Q/2022.

 

Číslo: RM/25/1/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období 1. – 9. 2022, včetně plnění finančního 

plánu.
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Číslo: RM/26/1/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápisy z jednání Komise SPOZ ze dne 20. 9. 2022 a 4. 10. 2022. 

b) bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 10. 10. 2022. 

c) bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 11. 10. 2022. 

d) bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 21. 9. 2022 a 17. 10. 2022.

 

Číslo: RM/27/1/2022 

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 firmy STAVBEX, s.r.o., se sídlem 

Jiráskova 91/26 Olomouc, pobočkou Hanácké Pizzerie Litovel, pro pana P. V. při provozu vlastního prodejního 

stánku s teplými alkoholickými nápoji v období od 1. 11. 2022 do 31. 1. 2023 za dodržení v té době platných 

hygienických opatření.

 

Číslo: RM/28/1/2022 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro Seniorklub Litovel: předseda: Ing. Zdeněk Potužák, 

místopředseda: Jaroslava Köhlerová, členové: Zdeňka Čamková, Miroslav Fendrych, Věra Hojgrová, Věra Spurná 

a Jiřina Jedličková.

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


