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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 8. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. února 2023 

 

Číslo: RM/183/8/2023 

Rada města Litovel 

a) zrušuje Vnitřní předpis č. 3/2019/RML - Směrnici o postupu Osadních výborů v místních částech města Litovel 

v souvislosti s péčí o majetek města a hospodaření osadních výborů s účinností od 28. 2. 2023. 

b) schvaluje Vnitřní předpis č. xxx/2023/RML - Směrnici o postupu Osadních výborů v místních částech města 

Litovel v souvislosti s péčí o majetek města Litovel a hospodaření osadních výborů s účinností od 1. 3. 2023.

 

Číslo: RM/184/8/2023 

Rada města Litovel 

a) se seznámila se záměrem prodeje pozemku parc.č. 224/52, orná půda, v k.ú. Unčovice (místní část Březové). 

b) ukládá vedoucímu odboru MHaSI oslovit nově ustanovený OV Březové za účelem prodeje pozemku 

parc.č. 224/52, orná půda, v k.ú. Unčovice (místní část Březové) a tento materiál opětovně předložit na další schůzi 

RM.

 

Číslo: RM/185/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje v souladu se zveřejněným záměrem města Smlouvu o nájmu pozemku na pronájem 

části pozemku parc.č. 1638/15, ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 30 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, 

uzavřenou mezi městem a nájemci S. a I. L. z Litovle, za účelem zřízení dočasné skládky palivového dřeva 

pro vlastní potřebu, na dobu určitou 2 roky, za roční nájemné 10 Kč/m2 (s navýšením o daň z přidané hodnoty).

 

Číslo: RM/186/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu za účelem umístění a provozování telekomunikačního 

zařízení mezi městem Litovel a společností DOUBRAVA.NET s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/187/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení Československé obchodní banky, a.s. o prodloužení doby trvání 

nájmu na dobu dalšího jednoho (1) roku, tj. do 31. 8. 2024 s tím, že i nadále většinovou část předmětu nájmu využívá 

podnájemce skupiny ČSOB, a to ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB.

 

Číslo: RM/188/8/2023 

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 pronájmu nebytových prostor na městském koupališti, 

situované na pozemku parc.č. 1543/3 a parc.č. 1543/4, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Litovel (jedná 

se o prostory bufetu s venkovní terasou).
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Číslo: RM/189/8/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění drakiády a následného programu pro děti, 

která se konala v Unčovicích dne 16. 10. 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Ing. V. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/190/8/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění lampionového průvodu a následného 

programu pro děti, který se konal v Unčovicích dne 12. 11. 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Ing. V. Š. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/191/8/2023 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotací a darů žadatelům o finanční podporu na rok 2023 dle předloženého návrhu. 

RM současně souhlasí s podepsáním každé jednotlivé smlouvy až po řádném a úplném vyúčtování dotace či dotací 

z předchozího roku. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., místní 

organizací Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní 

organizací Litovel 1 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko, 

o. p. s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

e) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Historickým spolkem Kirri 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Obcí Cholina v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

i) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností Podané ruce o.p.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

j) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností pro ranou péči, pobočkou 

pro rodinu Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

k) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Motorsportem Hlavinka z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

l) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Hanácká mozeka Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

m) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem ZKO 

Litovel č. 49 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

n) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českým svazem ochránců přírody Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 



 

  Stránka 3 z 5 

o) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Junák - Český skaut, středisko 

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

p) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klíč - centrum sociálních 

služeb, příspěvková organizace v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

q) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Linkou bezpečí, z. s. Litovel č. 49 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

r) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Muzejní společností Litovelska, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

s) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Muzeem československých legií 

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

t) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

u) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem Gustava Frištenského 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/192/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a realizaci stavby na akci „Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most R/35 - 

ul. Cholinská v k.ú. Litovel“ s AGPOL s.r.o. Olomouc.

 

Číslo: RM/193/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo o provádění úklidových prací mezi městem 

Litovel a společností FORCORP GROUP spol. s.r.o., Olomouc, s účinností od 1. 4. 2023.

 

Číslo: RM/194/8/2023 

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

a DOUBRAVA.NET s.r.o. na umístění a realizaci propojení optických sítí pro potřeby Městské policie Litovel 

na trase podél ul. Dukelská, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/195/8/2023 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 4/2023/RM až 5/2023/RM.

 

Číslo: RM/196/8/2023 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace OP VVV MŠMT Šablony JAK ve výši 725.011 Kč Mateřskou 

školou Gemerská, příspěvkovou organizací.

 

Číslo: RM/197/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku pořízeného Školní jídelnou Litovel, příspěvkovou organizací 

dle předloženého návrhu.
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Číslo: RM/198/8/2023 

Rada města Litovel rozhoduje o zřízení přípravné třídy na Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

Dalšími administrativními kroky pověřuje ředitelku školy Mgr. Absolonovou.

 

Číslo: RM/199/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací 

v roce 2022.

 

Číslo: RM/200/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení věcného vybavení pro JSDH Tři Dvory“ 

v rámci dotačního titulu na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení 

a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 vč. spolufinancování akce, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/201/8/2023 

Rada města Litovel 

a) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2022 pro TS Litovel, p. o. 

b) schvaluje jeho rozdělení dle návrhu.

 

Číslo: RM/202/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2022 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/203/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2022 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/204/8/2023 

Rada města Litovel schvaluje roční závěrku Technických služeb Litovel, příspěvkové organizace za rok 2022.

 

Číslo: RM/205/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 1. 2. 2023.

 

Číslo: RM/206/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 17. 1. 2023 včetně Hodnocení činnosti 

Seniorklubu za rok 2022 dle přílohy.

 

Číslo: RM/207/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 31. 1. 2023.
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Číslo: RM/208/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 16. 1. 2023.

 

Číslo: RM/209/8/2023 

Rada města Litovel jmenuje Ing. Petra Váňu a Ing. Pavla Filípka jako členy Komise pro dopravu s účinností 

od 1. 3. 2023.

 

Číslo: RM/210/8/2023 

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

obřadech člen ZML pan Aleš Hubáček.

 

Číslo: RM/211/8/2023 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o zahájení spolupráce s Raiffeisenbank, a.s.

 

 
 
 
              Viktor Kohout v. r.                       Bc. Zdeněk Jančí v. r.                           

                  starosta města                          člen rady města 
 


