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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 2. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. listopadu 2018 

 

Číslo: RM/20/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit odprodej pozemku parc.č. 714, 

ostatní plocha, k.ú. Litovel o celkové výměře 98 m2 a pozemku parc.č. 1817/23, ostatní plocha, k.ú. Litovel 

o výměře 18 m2 z celkové výměry 12714 m2 od majitele Ing. J. M. z Litovle za smluvenou cenu 250 Kč/m2 

pro realizaci akce „Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel“. Současně Rada města Litovel schvaluje 

zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc.č. 1817/23, ostatní plocha, k.ú. Litovel o výměře 

cca 23 m2 majitele Ing. J. M. za smluvenou cenu 200 Kč/m délky, minimálně však 5.000 Kč pro realizaci 

akce „Cyklistická stezka podél II/449, k.ú. Litovel“ a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene služebnosti mezi městem Litovel a Ing. J. M. 

 

Číslo: RM/21/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. SML/2014/501 uzavřené dne 13. 11. 2014 

se SOŠ Litovel za účelem pronájmu nebytových prostor pro potřeby litovelského infokanálu, a to dohodou 

ke dni 31. 12. 2018.

 

Číslo: RM/22/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku, parc.č. 479/20, díl č. 10, 

orná půda, k.ú. Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společnými nájemci J. C. 

z Litovle, P. C. a P. C. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/23/2/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na náklady vytápění během Šipkařského dne v sokolovně 

v Unčovicích dne 29. 12. 2018. 

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

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/24/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření Smlouvy 

o budoucí darovací smlouvě týkající se pozemku parc.č. 1584/2, ostatní plocha, k.ú. Litovel k realizaci 

akce „Cyklostezka podél II/449, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem, v předloženém znění.
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Číslo: RM/25/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu 

provést stavbu a Nájemní smlouvu mezi městem Litovel a Metropolitní kapitulou u svatého Václava 

v Olomouci týkající se akce „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování 

místní části Savín pitnou vodou“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/26/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje dohodu o provedení archeologického výzkumu při realizaci stavby 

„Radniční Morava - řešení havarijního stavu při ulici Husova“. Dohoda bude uzavřena mezi městem 

Litovel a Národním památkovým ústavem se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, Praha, v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/27/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje dohodu o provedení archeologického výzkumu při realizaci stavby 

„Revitalizace Uničovského rybníka“. Dohoda bude uzavřena mezi městem Litovel a Národním 

památkovým ústavem se sídlem Valdštejnská 162/3, Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/28/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města za období leden až říjen 2018.

 

Číslo: RM/29/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních 

účtech města Litovel k 31. 10. 2018.

 

Číslo: RM/30/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků určených na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

 

Číslo: RM/31/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené informace o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/32/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 60/2018/RM až 61/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/33/2/2018 

Rada města Litovel souhlasí s navýšením kapacity Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace na 

1300 strávníků.
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Číslo: RM/34/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích pro Městský klub 

Litovel.

 

Číslo: RM/35/2/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s převodem částky 70.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

b) souhlasí s čerpáním částky nejvýše 70.000 Kč z investičního fondu školy na pořízení kopírovacího 

stroje.

 

Číslo: RM/36/2/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny části pozemku parc.č. 739/11, zahrada, k.ú. Litovel 

o velikosti cca 2 m2 z celkové výměry 240 m2 za část pozemku parc.č 1583/1, ostatní plocha, k.ú. Litovel 

o velikosti cca 2 m2 z celkové výměry 2163 m2 a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu schválit.

 

Číslo: RM/37/2/2018 

Rada města Litovel postupuje materiál „Vodorovné dopravní značení před vjezdem do objektu 

č.p. 711/6 na ul. Vlašímova v Litovli“ nové Komisi pro dopravu.

 

Číslo: RM/38/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijetí dotace z programu Operační 

program ŽP na realizaci projektu „Revitalizace historické aleje z Litovle na Nové Zámky“.

 

Číslo: RM/39/2/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje informační koncepci města Litovel dle předloženého znění. 

b) bere na vědomí přiloženou analýzu stavu IT prostředí, která je součástí informační koncepce.

 

Číslo: RM/40/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovle schválit obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o městské policii, ve znění vyhlášky 9/2011.
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Číslo: RM/41/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovle setrvat na stanovisku přijatém usnesením 

č. 2708/83 ze dne 4. října 2018, které zní:  

„S ohledem na vysokou dopravní frekvenci na silnici č. 449 II. třídy v úseku mezi odbočkou do místní 

části Chořelice a kruhovým objezdem do centra města Litovel upřednostňuje ochranu zdraví chodců před 

zhoršením životního prostředí obyvatel domu č.p. 949 v ul. Olomoucké, Litovel, a proto trvá na 

pokračování přípravy stavby „Litovel – chodník Olomoucká“ dle projektové dokumentace pro vydání ÚR. 

 

Číslo: RM/42/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat 

a schválit Mgr. Lubomíra Brozu určeným zastupitelem po dobu trvání jeho mandátu, tj. volební období 

2018 - 2022, pro všechny úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu města Litovel, případně 

jeho změny, a zastupováním města Litovle při spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem.

 

Číslo: RM/43/2/2018 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat starostu města 

pana Viktora Kohouta jako zástupce města na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti 

ČERLINKA, s.r.o, na funkční období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat člena rady města 

Bc. Zdeňka Jančího. Dále doporučuje delegovat členem dozorčí rady Mgr. B. P. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat člena rady 

města Ing. Zdeňka Potužáka jako zástupce města na valnou hromadu Vodohospodářské společnosti 

Olomouc, a.s., na funkční období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat starostu města pana Viktora 

Kohouta. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat starostu města 

pana Viktora Kohouta jako zástupce města na valnou hromadu společnosti FCC Litovel, s.r.o., na funkční 

období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat místostarostu města Mgr. Lubomíra Brozu. Dále 

doporučuje delegovat do funkce jednatele společnosti člena zastupitelstva města pana Petra Šrůtka a do 

funkce členů dozorčí rady delegovat pány Bc. Zdeňka Jančího, Ing. Karla Zmunda a Ing. Pavla Kurfürsta. 

d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat starostu města 

pana Viktora Kohouta jako zástupce města na valnou hromadu Městské teplárenské společnosti a.s. 

Litovel, na funkční období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat místostarostu města Mgr. Lubomíra 

Brozu. Dále doporučuje delegovat do funkce člena představenstva člena rady města Ing. Zdeňka Potužáka 

a do funkce člena dozorčí rady delegovat Ing. Jaromíra Koláře. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat člena rady 

města pana Jiřího Kohouta jako zástupce města na členskou schůzi Litovelského bytového družstva na 

funkční období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat člena rady města Bc. Zdeňka Jančího 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat starostu města 

pana Viktora Kohouta jako zástupce města na valnou hromadu občanského sdružení MAS Moravská 

cesta, z.s. na funkční období 2018 – 2022 a jako náhradníka delegovat místostarostu města Mgr. Lubomíra 

Brozu. 

g) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat a delegovat starostu města 

pana Viktora Kohouta jako zástupce města na valnou hromadu Mikroregionu Litovelsko na funkční 
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období 2018 – 2022.

 

Číslo: RM/44/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel na jeho příštím zasedání projednat 

a schválit předložený návrh rozdělení kompetencí starosty města, místostarosty města a členů rady města.

 

Číslo: RM/45/2/2018 

Rada města Litovel souhlasí s akceptací sdružené cenové nabídky na zpracování technických parametrů 

veřejného osvětlení pro ověření dotace - EFEKT 2020 se společností EFektivní OSvětlování s.r.o., Česká 

Lípa ve vytipovaných lokalitách v Litovli, a místní část Unčovice.

 

Číslo: RM/46/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel, aby určilo řízením městské policie 

místostarostu.

 

Číslo: RM/47/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 12. listopadu 2018.

 

Číslo: RM/48/2/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje pořízení VT pro potřeby RM a ZML pro práci v systému IntraDoc. 

b) schvaluje související rozpočtovou změnu, financováno z prostředků finančního odboru § 6409 položka 

5901.

 

Číslo: RM/49/2/2018 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výběr dodavatele 2ks přepínače HPe 5700 40XG dle předložených podkladů. 

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Litovel a firmou Autocont a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/50/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel nominovat Ing. Ludmilu Zavadilovou, 

zástupkyni ředitele Charity Šternberk a vedoucí střediska Charity v Litovli, do Rady pro kontrolu 

hospodaření Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace.

 

Číslo: RM/51/2/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci od starosty, který obdržel seznam delegátů od volebních 

stran do finančního a kontrolního výboru. Seznam kandidátů bude předán předsedům FV a KV, kteří 
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navrhnou do ZML své návrhy. Současně Ing. Zdeněk Potužák, předseda FV a člen rady města, navrhuje 

Zastupitelstvu města Litovel tyto delegáty do FV: 

• Mgr. Djamila Bekheda (ODS) 

• Martin Geprt (ANO) 

• Ing. Jakub Hemerka (KDU-ČSL) 

• Marie Pospíšilová (KSČM) 

• Mgr. Pavel Skácel (ČSSD)  

• Ing. Ladislav Sléha (SNK-Sportovci) 

 

Číslo: RM/52/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel paušální částku za hodinu 190 Kč 

a nejvyšší částku 1.900 Kč/měsíc, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc pro volební období 2018 - 2022 s účinností od 1. 12. 2018.

 

Číslo: RM/53/2/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle důvodové 

zprávy.

 

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 

 


