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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 2. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. listopadu 2022 

 

Číslo: RM/29/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 331/2 dle GP č. 135-132/2021 

díl a o výměře 58 m2 v k.ú. Nová Ves. Cena se stanovuje dle usn. ZM/12/28/2021 písm. a), bod 3: cena obvyklá 

stanovena znaleckým posudkem, který doplní žadatel o pozemek před zveřejněním záměru odprodeje.

 

Číslo: RM/30/2/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje přidělení bytu č. 003, o vel. 1+1 s příslušenstvím, situovaný ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 754, 

nám. Přemysla Otakara, č.or. 12 paní O. N. Současně Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu 

bytu a Smlouvy o jistotě v předloženém znění. 

b) schvaluje přidělení obytné místnosti č. 206, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží domu č.p. 1087 v Litovli, 

ul. U Stadionu, č.or. 1 paní D. K. Současně Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu a Smlouvy 

o jistotě v předloženém znění.

 

Číslo: RM/31/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění, s prodloužením 

pronájmu částí pozemků: parc.č. 1832, ost. plocha/ost. komunikace. Z celkové výměry z 3 106 m2 bude zveřejněno 

do nájmu 2 106 m2 (parc.č. 1831/1, ost. plocha/ost. komunikace - chodník před asfaltovou plochou). Z celkové 

výměry z 3 912 m2 bude zveřejněno do nájmu 294 m2, pozemek parc.č. 128/16, ostatní plocha/jiná plocha, z celkové 

výměry 786 m2 bude zveřejněno do nájmu 80 m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita Příčná. Jedná se o pokračování 

v pronájmu výše uvedených částí pozemků za účelem provozu náhradního autobusového stanoviště v Litovli. 

Smluvní nájemné se nově stanovuje na 60.000 Kč za kalendářní měsíc s připočtením daně z přidané hodnoty, nájem 

na dobu určitou od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Náklady za pronájem a služby spojené s provozem dvou mobilních 

TOI TOI, umístěných na části pozemku parc.č. 1832 v celkové roční výši pro rok 2023, tj. 86.830 Kč vč. DPH, 

budou hrazeny ve výši poloviny nákladů nájemcem a poloviny pronajímatelem. Ze strany města jde o konečný 

termín k prodloužení pronájmu pro autobusové stanoviště i za předpokladu, že pozemek na ul. Dukelská nebude 

ze strany nájemce uveden do provozu schopného stavu.

 

Číslo: RM/32/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy ze dne 15. 3. 2004, uzavřené mezi městem Litovel 

a nájemci K. a M. K. z Litovle na pronájem části pozemku parc.č. 1805, o výměře 60 m2, využívané jako příjezdová 

cesta k domu v ul. Uničovská v Litovli, v souladu s čl. V. smlouvy výpovědí, s ukončením pronájmu k datu 

31. 12. 2022. Z důvodu revitalizace ulice Uničovská v Litovli je stávající pronájem pro nájemce již bezpředmětný.

 

Číslo: RM/33/2/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění mikulášské nadílky pro děti, která se bude 

konat 26. 11. 2022. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Savín 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/34/2/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 9.000 Kč na činnost družstva malé kopané v Chudobíně v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. Š., Chudobín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/35/2/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění 1. ročníku Sportovního dne mládeže 

s TAJV pro žáky ZŠ Jungmannova. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/36/2/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Nasobůrky 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/37/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování softwaru číslo 144 mezi poskytovatelem 

STARLIT s.r.o. a objednatelem městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/38/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dodávce softwarových produktů a poskytování 

servisních služeb mezi městem Litovel a společností INISOFT s.r.o.

 

Číslo: RM/39/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o dílo se společností LT EkoLesServis s.r.o. Předmětem 

smlouvy je realizace projektu: „Liniová výsadba dřevin u Litovle v k.ú. Rozvadovice, Chořelice“.

 

Číslo: RM/40/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností GEOtest, a.s. Předmětem 

smlouvy je zpracování PD na záměr: „Komplexní revitalizace plochy sanované skládky v k.ú. Haňovice“.
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Číslo: RM/41/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a společností M - 

SILNICE a.s. pro realizaci akce „Litovel - úpravy MK ulice Pavlínka“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/42/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na projekční práce akce „Regenerace 

panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli - 6. etapa“ mezi městem Litovel a společností PRINTES-

ATELIER s.r.o.

 

Číslo: RM/43/2/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 131/2022/RM až 142/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/44/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku pořízeného Základní školou Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/45/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje změnu limitu mzdových prostředků pro halu a bazén Základní školy Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc v roce 2022.

 

Číslo: RM/46/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí s navrženým průběhem voleb do jednotlivých osadních výborů v místních částech 

města Litovel.

 

Číslo: RM/47/2/2022 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 250.000 Kč pro pana P. K., provozovatele Senior Taxi Litovel, na nákup 

vozidla. 

b) souhlasí se záměrem zveřejnění poskytování služby od 1. 1. 2023 s tím, že zájemce o tuto službu nabídne cenu 

za 1 km. Dále ve zveřejněném záměru nebude uveden požadavek na čtečku karet a samotná služba bude 

poskytována na období dvou let (rok 2023 a 2024).

 

Číslo: RM/48/2/2022 

Rada města Litovel 

a) vyhovuje žádosti pana Petra Čamka, jednatele společnosti IN LIFE Morava s.r.o., na základě uzavřené Nájemní 

smlouvy (SML/0153/2021/MH) bod II. 
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b) souhlasí se schválením investičního záměru na pozemku parc.č. 479/21 v k.ú. Litovel, který je ve vlastnictví 

města Litovel dle přiložené žádosti.

 

Číslo: RM/49/2/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí jmenování zimní pohotovostní skupiny na období listopad 2022 – březen 2023 

pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/50/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje příspěvek na provoz ve výši 400.000 Kč pro TS Litovel, p. o. – rozpočtová změna 

č. 109/2022/ZM schválená ZML dne 15. 9. 2022 pod číslem ZM/4/34/2022.

 

Číslo: RM/51/2/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel určit místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu 

řízením Městské policie Litovel.

 

Číslo: RM/52/2/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Mgr. Lubomíra Brozu určeným 

zastupitelem po dobu trvání jeho mandátu, tj. volební období 2022-2026, pro všechny úkony spojené s procesem 

pořízení Územního plánu města Litovel, případně jeho změny, a zastupováním města Litovel při spolupráci 

s pořizovatelem a zpracovatelem.

 

Číslo: RM/53/2/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel nominovat Ing. Ludmilu Zavadilovou, členku 

Rady města Litovel a ředitelku Charity Šternberk, do Rady pro kontrolu hospodaření Odborného léčebného ústavu 

Paseka, p.o.

 

Číslo: RM/54/2/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci starosty města o složení členů do senátu Přestupkové komise: 

Mgr. Lubomír Broza, Jiří Navara, Slavoj Vespalec, Jaroslav Winiarski, Vlastimil Zapletal, Dušan Řmot.

 

Číslo: RM/55/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou Ing. T. J., energetického speciality, ve věci provádění bezplatného 

mobilního energetického poradenství fyzickým osobám v prostorách MěÚ Litovel.

 

Číslo: RM/56/2/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o dalším postupu k šetření stížnosti podané panem A. H.
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Číslo: RM/57/2/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o dosud neuzavřených kupních smlouvách schválených v minulém 

volebním období.

 

Číslo: RM/58/2/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 2. 11. 2022.

 

Číslo: RM/59/2/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Litovel a FCC Česká 

republika, s.r.o. na akci „Haňovice - dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“, 

v předloženém znění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

 

Číslo: RM/60/2/2022 

Rada města Litovel souhlasí s převzetím Koncepce podporovaného bydlení a uhrazením faktury společnosti 

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


