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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 6. schůze Rady města Litovel, konané dne 5. ledna 2023 

 

Číslo: RM/121/6/2023 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku parc.č. 858/7, trvalý travní porost, 

o výměře 1791 m2 v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/122/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění části prostor v objektu č.p. 56 v Litovli - místní část 

Unčovice za účelem umístění a provozování telekomunikačního zařízení.

 

Číslo: RM/123/6/2023 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy SML/12/51, uzavřené dne 31. 5. 2012, mezi městem 

Litovel a společností ADIE s.r.o. z Prostějova, v souladu s čl. II. Smlouvy, Doba nájmu, bod 3. výpovědí. Výpovědní 

doba činí tři měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Předmětem nájmu bylo 

umístění samoobslužného prodejního zařízení na svíčky na městském hřbitově v Litovli.

 

Číslo: RM/124/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupená GasNet Služby s.r.o., sídlo Plynárenská 

499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 425/3 a 1577/16 v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu PREL A – Litovel, 

ul. Uničovská, NTL plynovod, ID 1490519, město Litovel, č. stavby 8800086466, za smluvní cenu ve výši 4.420 Kč 

+ DPH.

 

Číslo: RM/125/6/2023 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje Integrované územní investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) na programové období EU 

2021–2027, v předloženém znění. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI mezi městem Litovel a statutárním městem 

Olomouc na programové období EU 2021-2027, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/126/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi městem Litovel a společností 

PAULLA s.r.o. ve věci zajištění služby - zajíždění pojízdné prodejny s pečivem a potravinami do místních částí: 

Myslechovic, Rozvadovic a Unčovic, 2x týdně ve středu a pátek, ve vyhrazených časech, v období od 1. ledna 2023 

do 31. prosince 2023, za roční příspěvek za tuto službu ze strany města Litovel ve výši 42.108 Kč vč. DPH, 
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za kalendářní rok 2023, což činí měsíčně 3.509 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z prostředků příslušných osadních 

výborů v měsíčních splátkách ve výši 1.169,66 Kč vč. DPH.

 

Číslo: RM/127/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na akci „Litovel, Nasobůrky smíšená stezka v profilu II/635“ mezi městem Litovel a Správou silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/128/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD: Přeložka plynu v ul. Jungmannova 

a Jana Opletala, k.ú. Litovel mezi městem Litovel a společností Projekční kancelář Ing. Josef Popelka s.r.o., 

se sídlem Svatoplukova 31, Červenka.

 

Číslo: RM/129/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 10. 2022 na akci 

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

se společností KARETA s.r.o. Bruntál.

 

Číslo: RM/130/6/2023 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/131/6/2023 

Rada města Litovel souhlasí s převodem 110.000 Kč z RF ZŠ Jungmannova do IF a následně s čerpáním 

potřebných finančních prostředků z IF na pořízení multifunkčního kopírovacího stroje.

 

Číslo: RM/132/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Stavební firmou Vymětal s.r.o. na instalaci 

zvedací plošiny do jídelny Základní školy Jungmannova.

 

Číslo: RM/133/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a firmou Pavlacký s.r.o., Luhačovice 

na opravu povrchu sportovní haly ZŠ Vítězná.

 

Číslo: RM/134/6/2023 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměny pro ředitelku školní příspěvkové organizace dle důvodové 

zprávy.
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Číslo: RM/135/6/2023 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměny pro ředitelku školní příspěvkové organizace dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/136/6/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dodatek č. 7 Zřizovací listiny Městského 

klubu Litovel.

 

Číslo: RM/137/6/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje předložený kulturní program Litovelských slavností, které proběhnou 2. 9. 2023, včetně přiloženého 

návrhu rozpočtu. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení Michala Prokopa & Framus Five. 

c) schvaluje znění objednávky na vystoupení kapely Čechomor.

 

Číslo: RM/138/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje Dohody o ceně tepla pro rok 2023.

 

Číslo: RM/139/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2023, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu na akci „Skatepark Litovel“, vč. realizace akce a jejího spolufinancování.

 

Číslo: RM/140/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Litovel – místní část Chudobín, chodník u silnice 

II/373“ z Programu Olomouckého kraje na podporu opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů 

pro chodce 2023, vč. spolufinancování akce.

 

Číslo: RM/141/6/2023 

Rada města Litovel schvaluje postup přípravy kupních smluv k výkupům pozemků – I. etapa v k.ú. Viska u Litovle 

za účelem realizace veřejně prospěšné stavby V8 západní a severní ohrazování Litovle.

 

Číslo: RM/142/6/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí informace od ředitele TS Litovel, p. o. týkající se opatření k odstranění 

nedostatků z veřejnosprávní kontroly.

 

Číslo: RM/143/6/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 6. 12. 2022 včetně Plánu činnosti 

Seniorklubu na 1. pololetí 2023.
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Číslo: RM/144/6/2023 

Rada města Litovel pověřuje starostu města na jednání Valné hromady Honebního společenství RAMPACH-

MYSLECHOVICE, které se bude konat 15. 1. 2023 ve 14.00 hod. v Myslechovicích.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


