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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 7. schůze Rady města Litovel, konané dne 26. ledna 2023 

 

Číslo: RM/145/7/2023 

Rada města Litovel jmenuje MUDr. Dajánu Dvorskou jako členku Komise sociální a zdravotní s účinností 

od 1. února 2023.

 

Číslo: RM/146/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje zřízení pracovní komise pro sčítání hlasů do OV ve složení: Ing. R. V., Mgr. M. H., 

Bc. D. B., Bc. P. S. a Mgr. E. Č.

 

Číslo: RM/147/7/2023 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 34/4, ostatní plocha, 

o výměře cca 2 630 m2 v k.ú. Myslechovice.

 

Číslo: RM/148/7/2023 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit poskytnutí dotace žadatelům o finanční podporu na rok 2023 

dle předloženého návrhu. Současně doporučuje ZML souhlasit s podepsáním každé jednotlivé smlouvy 

až po řádném a úplném vyúčtování dotace či dotací z předchozího roku. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Akselit, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob 

s omezenou schopností pohybu v roce 2023 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Folklorním souborem HANAČKA, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2023 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost spolku v roce 2023 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 370.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné 

jednoty v roce 2023 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace v celkové výši 675.000 Kč, z toho 350.000 Kč 

na provozní náklady pečovatelské služby, 150.000 Kč na provozní náklady MC Rybička, 100.000 Kč na mzdové 

náklady zdravotních sester, 50.000 Kč na provozní náklady sanitárního kontejneru a 25.000 Kč na organizační 

zajištění pouti na Starém městě v roce 2023 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Rychlostní kanoistika Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost spolku 

v roce 2023 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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h) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 4.500.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních 

mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2023 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

i) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost 

oddílů mládeže a činnost divadelního souboru v roce 2023 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

j) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč organizační zajištění sportovní soutěže 

BOBR CUP 2023.

 

Číslo: RM/149/7/2023 

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 RH elektro s.r.o., 

se sídlem Nad Tyrkou 99, Kanada, 739 61 Třinec, IČO 27802736 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 210, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, pro stavbu č. IV-

12-8021676 zařízení distribuční soustavy, za smluvní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/150/7/2023 

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 

Elektromontáže BLESK, s.r.o., se sídlem Na Zákopě 452/1a, 77900 Olomouc, IČ: 26836041 a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 795/2 vedená jako ostatní plocha 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8024075/VB/001 Litovel, Pavlínka, pč. 805 - připojení kNN 

za cenu určenou dle energetického zákona + DPH, tj. min. 2.000 Kč.

 

Číslo: RM/151/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu o zrušení zákazu zcizení 

a zatížení.

 

Číslo: RM/152/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie 

se společností ČEZ Distribuce a. s. související se stavbou „Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449 

v zastavěném území města Litovle“.

 

Číslo: RM/153/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o společném zadávání v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby: 

„III/3732 Nasobůrky – průtah“ mezi SSOK, p.o. a městem Litovel bez finanční náhrady.

 

Číslo: RM/154/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 77/2023-SML/717/265-07/Ru týkající se stavby: 

„Odlehčovací komora 4, odlehčení dešťových vod z ČS3 Doubrava, konkrétně vedení kanalizace“ s povinným 

Povodí Moravy, s.p.
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Číslo: RM/155/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Litovel, parkoviště Vítězná - Sušilova“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/156/7/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr zhotovitele ELNERMONT s.r.o. pro realizaci akce „VO Litovel - EFEKT 2022“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností ELNERMONT s.r.o. pro realizaci akce 

„VO Litovel - EFEKT 2022“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/157/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie uličního prostoru v části ulice 

Žerotínové pro akci „Litovel - ul. Žerotínova mezi ul. Gemerská a Sušilova“ se společností Ing. Linda Smitalová - 

Atelis - atelier liniových staveb z Olomouce.

 

Číslo: RM/158/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k výkonu zadavatelských činností podle zák. č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek k připravované akci: „Regenerace panelových sídlišť (RPS) Uničovského 

předměstí v Litovli – IV. etapa, ulice K. Sedláka“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

Osigeno s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/159/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kompostárna Litovel, rozšíření“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a společností FCC Česká republika, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/160/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce 

č. 2/2018 poskytnutou z Fondu rozvoje bydlení.

 

Číslo: RM/161/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací 

mezi městem Litovel a panem Z. H., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/162/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Dohody o poskytnutí dotace 

se Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Vybudování zvedací 

plošiny do jídelny Základní školy Jungmannova, Litovel“, vč. spolufinancování, v předloženém znění.
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Číslo: RM/163/7/2023 

Rada města Litovel nesouhlasí s rozšířením parkovacích míst před ZŠ Jungmannova na celou šíři travnatého pásu.

 

Číslo: RM/164/7/2023 

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 S. Š. z Olomouce při provozu 

vlastního prodejního stánku s teplými nápoji v období od 1. 2. 2023 do 16. 2. 2023 - pokračování stávajícího prodeje.

 

Číslo: RM/165/7/2023 

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 firmu STAVBEX, s.r.o., pobočku 

Hanácké Pizzerie Litovel, jednateli P. V., při provozu vlastního prodejního stánku s teplými nápoji v období 

od 1. 2. 2023 do 4. 3. 2023 - pokračování prodeje.

 

Číslo: RM/166/7/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace z programu Národní plán obnovy 

- Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

 

Číslo: RM/167/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložené znění vnitřního předpisu 

„Pravidla Zastupitelstva města Litovle pro jednání, usnášení a hlasování osadních výborů“.

 

Číslo: RM/168/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Zásady pro poskytování 

odměn členům ZM a spolupracujícím občanům s účinností od 1. 3. 2023.

 

Číslo: RM/169/7/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Číslo: RM/170/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje příspěvek na provoz ve výši 33.290.000 Kč pro TS Litovel a investiční dotaci 

na zametací vůz ve výši 600.000 Kč – schváleno ZML dne 8. 12. 2022 pod číslem ZM/7/2/2022 c).

 

Číslo: RM/171/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený zametací 

vůz Swingo 200+, technické zhodnocení - střecha autodílny.
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Číslo: RM/172/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci nový odpisový plán 

na rok 2023.

 

Číslo: RM/173/7/2023 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením Vlajky pro Tibet na budově MěÚ v Litovli dne 10. 3. 2023.

 

Číslo: RM/174/7/2023 

Rada města Litovel 

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

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

nám. Svobody (DPS). 

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

bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/175/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a společností MIOT, s.r.o., 

v předloženém znění. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na přeložku teplovodu 

v ul. Jungmannova.

 

Číslo: RM/176/7/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 153/2022/RM až 168/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/177/7/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 1/2023/RM až 3/2023/RM. 

 

Číslo: RM/178/7/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 

1/2023/ZM až 61/2023/ZM.
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Číslo: RM/179/7/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s realizací akce „Služby TIC Litovel 2023“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu podpora turistických informačních center v Olomouckém kraji 2023 a souhlasí 

s případným uzavřením smlouvy o dotaci. 

b) souhlasí s realizací akce „Hanácké Benátky 2023“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2023 na projekt Hanácké Benátky 2023 

a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci.

 

Číslo: RM/180/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje změnu rozpisu účelově vázaných příspěvků pro Městský klub Litovel v roce 2022.

 

Číslo: RM/181/7/2023 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 30 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi městem 

Litovel a TS Litovel v předloženém znění. Jedná se o specifikace nájmů pro 2. pololetí 2022.

 

Číslo: RM/182/7/2023 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit se vstupem města Litovel do projektu 

„Audit familyfriendlycommunity“.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


