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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 1. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. listopadu 2018 

 

Číslo: RM/1/1/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000 Kč na činnost spolku Akselit z.s. 

b) schvaluje připravit smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi městem Litovel a spolkem Akselit z.s. 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto příspěvku.

 

Číslo: RM/2/1/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, 

parc.č. 849/3, díl č. 1. a 2, zahrada, v k.ú. Litovel, k datu 30. 10. 2018. Současně Rada města Litovel 

schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, záměr města, zveřejnit k pronájmu část pozemku, parc.č. 849/3, 

díl č. 1 o výměře 203 m2 a díl č. 2 o výměře 288 m2, za účelem zřízení zeleninové zahrádky k odpočinku 

a relaxaci, na dobu neurčitou, za nájemné 2 Kč/m2/rok.

 

Číslo: RM/3/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje dlouhodobý pronájem klubovny č. 5 v budově Městského klubu Litovel 

pro pracoviště pedagogicko-psychologické poradny od 1. 1. 2019. Současně Rada města Litovel schvaluje 

cenu pronájmu nebytových prostor a s ním spojených služeb v celkové částce 4.000 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/4/1/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na náklady 5. ročníku Vánočního turnaje v badmintonu 

v Unčovicích dne 15. 12. 2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice, v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/5/1/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na zakoupení dataprojektoru. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Náboženskou obcí Církve 

československé husitské v Litovli v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/6/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele – Městská teplárenská společnost a.s. Litovel, IČO 476 

73 770 – na realizaci akce „ZŠ Palackého – rekonstrukce otopné soustavy“ a zároveň schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou společností a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/7/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi předávajícím, tj. Českou 

republikou – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 

zastoupená plk. Ing. K. K., ředitelem a městem Litovel, jako přejímající movité věci, a to: Radiostanice 

vozidlová HT 6991 DC PEGAS za zůstatkovou cenu ke dni 30. 9. 2018 ve výši 9.687,00 Kč.

 

Číslo: RM/8/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje znění a uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi 

městem Litovel a MUDr. Davidem Baciakem na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2019, za účelem 

provozování ortopedické ambulance v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 664 v Litovli, ul. Kollárova.

 

Číslo: RM/9/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje upravenou 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 na základě 

plné moci společností MSEM a.s., se sídlem Collo louky 126, 738 02 Frýdek-Místek a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemku parc.č. st. 1553, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8007958, „Litovel, 1250, Městská tepl. spol. a. s. – DTS“. Zřízení 

věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 

250 Kč/m délky, min. 5.000 Kč, tj. 5.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné 

výši.

 

Číslo: RM/10/1/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy a mateřské školy 

Nasobůrky. 

b) souhlasí s čerpáním z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Nasobůrky ve výši max. 

50.000 Kč na zvýšené provozní výdaje.

 

Číslo: RM/11/1/2018 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel, týkající se uspořádání Vánočních akcí na nám. 

Přemysla Otakara v Litovli. 

 

 

 



 

  Stránka 3 z 4 

b) souhlasí 

- se snížením vstupného ve výši 20 Kč na radniční věž ve dnech 30. 11., 5. 12., 12. 12. 2018 od 16.00 do 

18.00 hod. 

- se součinností Městské policie Litovel  

- se spoluprací Technických služeb Litovel dle dohody s MK Litovel 

- s bezplatným zapůjčením inventáře od krizového řízení 

 

Číslo: RM/12/1/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí jmenování zimní pohotovostní skupiny pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/13/1/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí záznam z jednání ,,Město Litovel - Zvýšení dopravní bezpečnosti 

v lokalitě Pavlínka – realizace“ ze dne 24. 10. 2018.

 

Číslo: RM/14/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 53/2018/RM až 59/2018/RM.

 

Číslo: RM/15/1/2018 

Rada města Litovel jmenuje v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) § 78 ods. 1 

s účinností od 9. listopadu 2018 místopředsedu povodňové komise města Litovel Mgr. Lubomíra Brozu 

a člena povodňové komise města Litovel Jiřího Forsta.

 

Číslo: RM/16/1/2018 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele – Městská teplárenská společnost a.s. Litovel, IČO 476 

73 770 – na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění - výměna plynových kotlů“ a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou společností a.s., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/17/1/2018 

Rada města Litovel nepřijímá traktor ZETOR 7211, SPZ OL 75-99 od TS Litovel.

 

Číslo: RM/18/1/2018 

Rada města Litovel souhlasí s prodejem traktoru ZETOR, SPZ OL 75-99 od TS Litovel. Současně Rada 

města Litovel souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení.
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Číslo: RM/19/1/2018 

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

a občasných obřadech místostarosta pan Mgr. Lubomír Broza, člen rady města Bc. Zdeněk Jančí, 

Ing. Zdeněk Potužák, členka ZML Mgr. Eva Hrachovcová a člen ZML Petr Šrůtek. Dále Rada města 

Litovel stanovuje, že tajemník MěÚ Ing. Radovan Vašíček může užívat závěsný odznak při slibu státního 

občanství ČR a jiných významných příležitostech.

 

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 

 


