
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 69. schůze Rady města Litovel, konané dne 1. března 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2265/69 že nevyužije možnosti vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřské škola Nasobůrky. 
 

2266/69 přenechání části prostor v objektu č.p. 104 v Litovli, ul. Vítězná podnájemci paní J. R. k  poskytování služeb 

občanům za účelem provozování kosmetických služeb. 
 

2267/69 uzavření předložené Smlouvy o nájmu SML/0061/2018/MH na pronájem části pozemku parc.č. 124 ostatní 

plocha/jiná plocha, v k.ú. Nová Ves u Litovle, mezi městem Litovel a M. a K. K. z Nové Vsi u Litovle, za 

účelem rozšíření zázemí pro objekt, který bude rekonstruován na ubytovací zařízení, situovaný u vjezdu do 

areálu přírodního lomu v Nové Vsi, s účinností od 1. 3. 2018. Část pozemku parc.č. 186/4, o výměře 32 m2, 

prostor před objektem, bude vlastníky objektu zatravněn a přidělen do nájmu bezplatně za účelem údržby. 
 

2270/69 doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovského předměstí v Litovli – III. etapa K. Sedláka“ a schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo 

(ve lhůtě stanovené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu  

s § 124 zákona) mezi městem Litovel a vítězných uchazečem MODOS spol. s r.o., Olomouc. 
 

2271/69 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací, které jsou podmiňující investicí stavby „VPIC Unčovice – Litovel, II/449“ mezi městem 

Litovel a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., v předloženém znění. 
 

2272/69 předloženou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: „Unčovice – 

dešťová kanalizace“ od Ing. Vladimíra Němce, Olomouc. 
 

2273/69 výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek města Litovel a souhlasí s nabídkou na vyhotovení 

projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby Cyklistická stezka Tři 

Dvory – Litovel v souběhu s II/447 od ATELIS – atelier liniových staveb Olomouc. 
 

2276/69 účetní závěrku Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Rada 

města současně souhlasí s převedením 25.907,68 Kč do rezervního fondu. 
 

2277/69 účetní závěrku Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. 

Rada města současně souhlasí s převedením částky 364.545,36 Kč do rezervního fondu a 50.000 Kč do 

fondu odměn. 
 

2278/69 účetní závěrku Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Rada 

města současně souhlasí s převedením 80.000 Kč do fondu odměn a 198.671,75 Kč do rezervního fondu. 
 

2279/69 účetní závěrku Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Rada města 

současně souhlasí s převedením 100.000 Kč do fondu odměn a 117.673,07 Kč do rezervního fondu. 
 

2280/69 účetní závěrku Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Rada 

města současně souhlasí s převedením 70.000 Kč do fondu odměn a 209.021,83 Kč do rezervního fondu. 
 

2282/69 použití znaku města a nového logotypu města pro reprezentaci města Litovel skupinou Spartan race training 

group Litovel při závodech a jiných akcích. 
 

2284/69 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený pracovní stroj – Naviják lanový 

lesnický tříbodový. 
 

2288/69 rozšíření ŘP o skupinu C a její úhradou pro hasiče JPO III a JPO V ve výši 75 % nákladů až po úspěšném 

získání skupiny C. Dále rada města souhlasí se smluvním závazkem výkonu činnosti po dobu nejméně 5 let 

od získání oprávnění pro skupinu C. 
 

2290/69 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 7/2017/RML, čl. 3.4, výzvu pro podání nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu – „Litovel – Rekonstrukce hradební zdi ul. Smyčkova a ul. Havlíčkova“ a zároveň 

schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky, dle upraveného 

návrhu. 
 

2291/69 rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí dotace pro TJ TATRAN LITOVEL, z.s. na pořízení sekačky, dle 

předloženého návrhu. 

 



2292/69 doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Zvýšení dopravní bezpečnosti  

v lokalitě Pavlínka“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené v zákoně č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) s vítězných uchazečem: IDS – 

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. Olomouc. 
 

2293/69 uzavření předložené Rámcové kupní smlouvy na roky 2018 – 2020 pro dodávky ropných produktů mezi 

městem Litovel a MJM Litovel a.s. 

 

Rada města Litovel: 
 

2264/69 neschvaluje uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel  

a společností CETIN a.s. Praha 3, a uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Litovel a společností ČEZ, 

Děčín. Rada města tento materiál postupuje zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 

2268/69 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti ASTRAS, o.p.s., Kroměříž na provoz azylového domu  

v roce 2018. 
 

2269/69 mění účel dotace pro Odborný léčebný ústav Paseka, kterou poskytla svým usnesením č. 2148/67, a to na 

pořízení transportního vozíku. 
 

2274/69 bere na vědomí předloženou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města 

Litovel za rok 2017. 
 

2281/69 jmenuje konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem v Litovli, ul. Vítězná 1250, 784 01 Litovel  

v následujícím složení: předseda pan V. K., členové pan M. G., pan P. Š., PaedDr. I. M., Mgr. J. P., Mgr. M. 

H., PhDr. M. V. Rada města zároveň stanovuje termín pro podání přihlášek na místo ředitele školy na 16. 

dubna 2018 do 12 hodin. 
 

2283/69 bere na vědomí informace o akci „Zahájení turistické sezóny“, která se koná dne 14. 4. 2018 na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. Současně rada města souhlasí s bezplatným vstupem na radniční věž  

a zapůjčením stánků MěÚ, zpřístupněním elektrických rozvaděčů před budovou radnice, se zajištěním 

občerstvení pro vystupující, součinností Městské policie Litovel a s vyčištěním toku Nečízu (TS). 
 

2285/69 bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2017. 
 

2286/69 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondu pro rok 2018. 
 

2287/69 v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) § 78 ods.1 jmenuje s účinností od 1. března 

2018 za členy povodňové komise města Litovel:  

  Ing. T. V. - Povodí Moravy s.p., technik provozu Olomouc; npor. Ing. M. Ž. - HZS OK, velitel požární 

stanice Litovel; Bc. A. A. – MěÚ Litovel, odbor životního prostředí, agenda vodoprávní. Současně od  

1. března 2018 odvolává člena povodňové komise paní J. V. – Povodí Moravy s.p. technik provozu 

Olomouc. 
 

2289/69 nesouhlasí s vystavením objednávky na studii tréninkové sportovní haly v areálu Sokolovny v částce 

120.000 Kč bez DPH a postupuje materiál zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel schválit: 
 

2275/69 a) poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům O. a M. L. z Litovle, ve výši 150.000 Kč, dle 

titulu č. 4 - výměna oken a vchodových dveří, úrok 1 %, splatnost 5 let. 

 b)  poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům M. a J. V. z Unčovic, ve výši 200.000 Kč, dle 

titulu č. 3 - oprava střechy, nová střecha, úrok 1 %, splatnost 5 let. 

 c)  poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům R. a K. J. z Chudobína, ve výši 200.000 Kč, dle 

titulu č. 3 - oprava střechy, nová střecha, úrok 1 %, splatnost 5 let. 

 

 

 

 

 

 

          Viktor Kohout                                         David Baroň 

                 místostarosta města                             člen rady města                            

 

 
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami.     


