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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 3. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. prosince 2018 

 

Číslo: RM/54/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o schůzce s Povodňovou komisí a následně bude Radě 

města Litovel sdělen výsledek jednání o způsobu odstranění náplav v řece Morava u Svatojánského mostu.

 

Číslo: RM/55/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí seznam investičních akcí odboru MHaSI, které jsou v přípravě. 

Současně Rada města Litovel navrhuje svolat pracovní jednání na přelomu ledna a února k prioritám těchto 

akcí. Tento seznam bude doplněn soupisem investičních akcí z odboru ŽP, OBH a OŠKS.

 

Číslo: RM/56/3/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zveřejnění záměru odprodeje části 

pozemků parc.č. 142/26 orná půda o výměře cca 235 m
2
 a parc.č. 227 trvalý travní porost o výměře cca 

1620 m2 za cenových podmínek: 

- část pozemku parc.č. 142/26 o výměře cca 235 m2 za 75 Kč/m2 

- část pozemku parc.č. 227 o výměře 620 m2 za 75 Kč/m2 

- část pozemku parc.č. 227 o výměře cca 1000 m2 za 50 Kč/m2 

 

Číslo: RM/57/3/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zveřejnění záměru odprodat část 

pozemku parc.č. 186/68, ostatní plocha o výměře 1836 m2 a pozemku parc.č. 127/3, ostatní plocha 

o výměře 524 m2, v k.ú. Nová Ves za min. cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/58/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zvýšení služeb spojených s nájmem v objektu č.p. 1087 v Litovli, 

U Stadionu od 1. 1. 2019 o 500 Kč na osobu. Měsíční nájemné včetně služeb spojených s nájmem pro 

1 ubytovanou osobu bude činit 2.500 Kč, pro 2 ubytované osoby na pokoji bude činit 4.000 Kč.

 

Číslo: RM/59/3/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.500 Kč na balíčky pro děti při Mikulášské nadílce při rozsvěcení 

vánočního stromu v Savíně dne 1. 12. 2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.
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Číslo: RM/60/3/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na balíčky pro děti při Mikulášské nadílce při rozsvěcení 

vánočního stromu v Nasobůrkách dne 1. 12. 2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Nasobůrky v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce. 

 

Číslo: RM/61/3/2018 

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 na základě plné moci 

společností EC služby, s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 618/45, Zábřeh, PSČ 789 01 a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 532, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-8021044/SoVB/4 zařízení distribuční soustavy podzemní vedení NN 

- zemní kabel NN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML 

ze dne 24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m délky, tj. 3.300 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši.

 

Číslo: RM/62/3/2018 

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

provést stavbu mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o. sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 

602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. st. 214/2, parc.č. 305/1, parc.č. 305/6, 

parc.č. 318/7, parc.č. 318/12, parc.č. 318/13, parc.č. 501, parc.č. 510, parc.č. 511/1, parc.č. 515/4, parc.č. 

518/1, parc.č. 518/3, parc.č. 519/1, parc.č. 522/6, parc.č. 1576/1, parc.č. 1576/2, parc.č. 1577/28, parc.č. 

1589/3, parc.č. 1590/1, parc.č. 1590/3, parc.č. 1637/7, parc.č. 1638/2, parc.č. 1638/4, parc.č. 1685/4, 

parc.č. 1685/5, parc.č. st. 1760, parc.č. st. 1761, parc.č. 1802, parc.č. 1888, parc.č. 1889, v k.ú. Litovel, 

obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu 

plynárenského zařízení „REKO MS Litovel – Vítězná + 5, číslo stavby: 7700101439“. Zřízení věcného 

břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m 

délky, min. 3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/63/3/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit obecně závaznou vyhlášku 

o školských obvodech spádových základních škol v předloženém znění.

 

Číslo: RM/64/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje: 

a) na doporučení výběrové komise na posouzení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 

služby na provozovatele Senior Taxi výběr dodavatele služby. 

b) předloženou smlouvu o poskytnutí služeb spočívajících v zajištění služby „Senior taxi Litovel“ mezi 

dodavatelem Tomášem Kadlčíkem, IČO 01201581, Komárov 1271, 784 01 Litovel a městem Litovel jako 

objednatelem na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
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Číslo: RM/65/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou uzavřeny mezi městem 

Litovel a obcí Bílá Lhota, Obcí Bílsko, Obcí Bouzov, Obcí Červenka, Obcí Dubčany, Obcí Haňovice, 

Obcí Cholina, Obcí Loučka, Obcí Luká, Obcí Měrotín, Obcí Mladeč, Obcí Náklo, Obcí Olbramice, Obcí 

Pňovice, Obcí Senice na Hané, Obcí Senička, Obcí Slavětín, Obcí Střeň a Obce Vilémov. Dle této smlouvy 

budou příslušné orgány Města Litovel vykonávat namísto orgánů Obce Bílá Lhota, Obce Bílsko, Obce 

Bouzov, Obce Červenka, Obce Dubčany, Obce Haňovice, Obce Cholina, Obce Loučka, Obce Luká, Obce 

Měrotín, Obce Mladeč, Obce Náklo, Obce Olbramice, Obce Pňovice, Obce Senice na Hané, Obce Senička, 

Obce Slavětín, Obce Střeň a Obce Vilémov, v jejich správních obvodech, přenesenou působnost na úseku 

přestupků v rozsahu vymezeném orgánům každé obce v § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, případně jiných právních předpisů, s tím, že Obec Bílá Lhota, 

Obec Bílsko, Obec Bouzov, Obec Červenka, Obec Dubčany, Obec Haňovice, Obec Cholina, Obec 

Loučka, Obec Luká, Obec Měrotín, Obec Mladeč, Obec Náklo, Obec Olbramice, Obec Pňovice, Obec 

Senice na Hané, Obec Senička, Obec Slavětín, Obec Střeň a Obec Vilémov bude Městu Litovel hradit za 

každý projednaný přestupek (do 10 přestupků za rok) částku 1.500 Kč, za každý další projednaný 

přestupek (nad 10 přestupků za rok) částku 3.000 Kč a za každý zaevidovaný přestupek, který nebyl 

projednán z důvodu odložení nebo postoupení k projednání příslušnému orgánu částku 500 Kč.  V případě, 

že si projednání přestupku vyžádá další náklady, ať už z důvodu přibrání znalce, vznesení požadavku na 

úhradu svědečného, cestovních výloh, popřípadě vzniknou jiné výdaje spojené s projednáváním 

přestupku, výše uvedené obce se zavazují městu Litovel uhradit tyto náklady ve skutečné výši, a to na 

základě faktury, ve které budou náklady přesně specifikovány a doloženy. Rada města Litovel zároveň 

pověřuje starostu města Litovel jejich podpisem.

 

Číslo: RM/66/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení s ČEZ 

Distribuce pro budoucí připojení čerpací stanice odpadních vod od rodinných domů v ul. Dukelské, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/67/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících pro plánovanou akci „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v 

Litovli-4. etapa K. Sedláka“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností GasNet, s.r.o. 

sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/68/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným 

muzeem Olomouc, v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním 

účelům ve stálých expozicích „Litovelská řemesla“ a „Gustav Frištenský“.
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Číslo: RM/69/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným 

muzeem Olomouc, v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním 

účelům v expozici „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“.

 

Číslo: RM/70/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje ukončení smlouvy s O2 pro linku 585 129 44 a 585 129 46 v objektu 

č.p. 674 v Litovli, nám. Svobody.

 

Číslo: RM/71/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací. 

Předložená smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem, Litovel, a to 

s účinností od 1. 1. 2019.

 

Číslo: RM/72/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje návrh Dodatku č. 1 na akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší 

a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“ - vyhotovení projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi 

městem Litovel a společností HOR - invest s.r.o., Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/73/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností IDS - 

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/74/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 94/2017 ze dne 23. 3. 2017 

o provádění úklidových prací. Předložený Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností 

FORCORP GROUP spol. s.r.o., Olomouc, s účinností od 1. 1. 2019.

 

Číslo: RM/75/3/2018 

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

 

Číslo: RM/76/3/2018 

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

účtech města Litovel k 30. 11. 2018.
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Číslo: RM/77/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 62/2018/RM až 72/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/78/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtu 2019 připravenou k projednání 

v Zastupitelstvu města Litovel dne 20. 12. 2018 a postupuje materiál Zastupitelstvu města Litovel, kde 

mohou být sděleny návrhy či připomínky.

 

Číslo: RM/79/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí s navrženými odměnami pro ředitele školských organizací.

 

Číslo: RM/80/3/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru od Spolku rodičů a přátel Základní školy, Jungmannova 655, 

okres Olomouc ve výši 48.000 Kč pro činnost školní družiny Základní školy Litovel, Jungmannova 655, 

okres Olomouc v roce 2018. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru od Spolku rodičů a přátel Základní školy, Jungmannova 655, 

okres Olomouc ve výši 48.000 Kč pro činnost školní družiny Základní školy Litovel, Jungmannova 655, 

okres Olomouc v roce 2019. 

c) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru od společnosti Women for women, o.p.s. ve výši 42.456 Kč 

na stravné pro děti ze sociálně slabých rodin pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc 

v roce 2019.

 

Číslo: RM/81/3/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje odpisové plány majetku Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, pořízeného 

v roce 2018, podle předložených návrhů. 

b) schvaluje změny odpisových plánů majetku Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, 

pořízeného v předchozích letech, podle předložených návrhů.

 

Číslo: RM/82/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/83/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním sídla nově vzniklého Sdružení rodičů a přátel školy Nasobůrky, 

z.s. na adrese Nasobůrky 91.
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Číslo: RM/84/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru směny předpokládané výměry cca 1820 m
2 z pozemku 

parc.č. 964/51, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 2380 m
2 od majitele město Litovel za 

požadované zábory pro výstavbu Cyklistické stezky Litovel - Tři Dvory v souběhu II/447 a to: cca 100 m
2
 

z pozemku parc.č. 946/46, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 1943 m
2
; cca 80 m

2
 z pozemku 

parc.č. 946/48, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 1324 m
2
; cca 250 m

2
 z pozemku parc.č. 946/62, 

orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 503 m
2
; cca 765 m

2
 z pozemku 947/3, trvalý travní porost, 

k.ú. Červenka o celkové výměře 1221 m
2
; cca 220 m

2
 z pozemku parc.č. 947/1, trvalý travní porost, k.ú. 

Červenka o celkové výměře 1381 m
2
; cca 225 m

2
 z pozemku parc.č. 1131/35, vodní plocha, k.ú. Červenka 

o celkové výměře 1342 m
2
; cca 30 m

2
 z pozemku parc.č. 931/20, ostatní plocha, k.ú. Červenka o celkové 

výměře 1384 m
2
; cca 90 m

2
 z pozemku parc.č. 931/2, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 118 m

2
; 

cca 60 m
2
 z pozemku parc.č. 922/97, orná půda, k.ú. Červenka o celkové výměře 967 m

2
 od majitele Obec 

Červenka a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu schválit. Současně Rada města Litovel 

schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření směnné smlouvy v předloženém znění.

 

Číslo: RM/85/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí stížnost ze dne 15. 11. 2018, zaslanou manželi I. a A. H. z Litovle, 

jako vlastníky pozemku parc.č. 479/34, na užívání městského pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6 M. V. 

Současně Rada města Litovel schvaluje postup uvedený v důvodové zprávě.

 

Číslo: RM/86/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení o zahájení řízení Č.J. 24181/2018. z odboru výstavby ze 

dne 19. 11. 2018, Ali-Přikryl. s.r.o. a jako účastník řízení souhlasí se změnou užívání stavby umístěné na 

pozemku parc.č. 278/2, v k.ú. Litovel - bar s hernou bez hudební produkce na bar s hernou s hudební 

produkcí (tj. s umístěním jukeboxu, který bude zajišťovat hudební produkci) za podmínek: 

a) do jukeboxu bude nainstalován limitér hlasitosti, kterým bude jukebox omezený na 40 % výkonu 

b) v provozovně se nebudou konat žádné jiné diskotékové produkce 

c) při pouštění hudební produkce bude vchod do provozovny uzavírán tak, aby hlasitá hudba neobtěžovala 

občany z ul. Žerotínova a K. Sedláka. 

 

Číslo: RM/87/3/2018 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření (3), na období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 pro žadatele 

pana S. Š. z Olomouce a pana J. M. ze Smržic.

 

Číslo: RM/88/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí se změnou využití pozemku parc.č. 117/1, v k.ú. Myslechovice. Současně 

Rada města Litovel souhlasí, aby město Litovel podalo žádost na Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský (ÚKZUZ) o povolení na novou výsadbu vinné révy o výměře cca 30000 m2.
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Číslo: RM/89/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí s doporučením komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Litovel, 

nám. Př. Otakara 754, rekonstrukce plynofikace vnitřního rozvodu a napojení nových nízkotlakých 

rozvodů plynu do jednotlivých bytů“, kdy nejvýhodnější nabídku podal uchazeč MARTECH HOLDING, 

a.s., Bratří Čapků 821, 783 91 Uničov.

 

Číslo: RM/90/3/2018 

Rada města Litovel uděluje souhlas České poště, s. p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 

s provedením prací Nájemce (technické zhodnocení předmětu nájmu) v rozsahu: rozšíření stávající 

slaboproudé kabeláže - datové sítě 1 LAN port/ech v objektu č. p. 31 v Litovli, místní část Chudobín.

 

Číslo: RM/91/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Bytové komise: předseda: Mgr. Lubomír Broza, členové: 

Mgr. Lenka Fišrová, Jarmila Rozsypalová, Petr Šrůtek, Jiří Zendulka, Martin Pekař, Pavel Pěruška, Jana 

Wagnerová, Hana Hrbčeková, zapisovatelka: Alena Pekařová.

 

Číslo: RM/92/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise Fondu rozvoje bydlení (FRB): předseda: 

Mgr. Lubomír Broza, členové: Ing. Jaromír Kolář, JUDr. Marie Mazánková, Miroslav Skácel, 

Ing. Radovan Vašíček, zapisovatelka: Bc. Dita Bednářová.

 

Číslo: RM/93/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise prevence kriminality a BESIP: předsedkyně: 

Hedvika Weberová, DiS., členové: Ing. Martin Benešl, Mgr. Kamila Baláková, Mgr. Lubomír Grézl, 

Vladimír Lakomý, Mgr. Zdeňka Frištenská, Mgr. Radovan Šimek, Mgr. Lubomír Broza, Mirko Spurník 

ml., zapisovatelka: Mgr. Iveta Kopková.

 

Číslo: RM/94/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro dopravu: předseda: Jaroslav Skála, členové: 

Mgr. Lubomír Broza, Miloslav Číhal, Ing. Pavel Filípek, Ing. Alexandr Kučera, Jiří Vaněk, Michal Blažek, 

Filip Červinka, Ing. Radovan Vašíček, zapisovatel: Martin Kopečný.

 

Číslo: RM/95/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise sboru pro občanské záležitosti (SPOZ): předseda: 

Bc. Zdeněk Jančí, členové: Mgr. Simona Čapáková, Ludmila Blechtová, Magda Dostálová, Jana Hornová, 

Ludmila Klaclová, Marie Kýrová, Marie Slanovodská, zapisovatelka: Petra Robenková.
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Číslo: RM/96/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise sociálně-právní ochrany dětí: předseda: 

Mgr. Mirko Spurník, členové: MUDr. Alena Šromová, Mgr. Milena Jindrová, Ing. Helena Najmanová 

PhD., Michaela Labounková, zapisovatelka: Bc. Marcela Spurníková.

 

Číslo: RM/97/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise sociální a zdravotní: předsedkyně: Ing. Ludmila 

Zavadilová, členové: MUDr. Ondřej Bolek, Mgr. Ivana Gregušová, Mgr. Ilona Kalinová, Kamil Veselý, 

Mgr. Josef Piska, Mgr. Pavel Procházka, Ing. František Smékal, Mgr. Mirko Spurník, Mgr. Jan Šenk, 

zapisovatelka: Zuzana Rozehnalová.

 

Číslo: RM/98/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje doplnění členů do senátu Přestupkové komise: Jiří Beran, Mgr. Lubomír 

Broza, Jiří Navara, Slavoj Vespalec, Jaroslav Winiarski, Vlastimil Zapletal, Dušan Řmot.

 

Číslo: RM/99/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Letopisecké komise: předseda: PhDr. Josef Hubáček, 

členové: Lubomír Šik, Marie Hrubá, Mgr. Robert Najman, Miroslav Pinkava, Karel Polášek, Mgr. Ivana 

Kubíčková, Mgr. Hana Ošťádalová, Ing. Radovan Urválek, Mgr. Radovan Šimek, MUDr. Dajána 

Dvorská, zapisovatelka: Hana Dohnalová.

 

Číslo: RM/100/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro Seniorklub Litovel: předseda: Lubomír 

Faltus, místopředseda: Jaroslava Köhlerová, členové: Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, Věra 

Hojgrová, Jiřina Jedličková, Zdeňka Čamková, Milada Faltusová.

 

Číslo: RM/101/3/2018 

Rada města Litovel projednala stížnost paní R. D. z Litovle a vzhledem k tomu, že dopravní značení 

bylo projednané minulou Komisí pro dopravu a na základě jejího doporučení minulá Rada města Litovel 

odsouhlasila tuto změnu, současná Rada města Litovel nebude revokovat usnesení Rady města Litovel 

č. 2738/83 a trvá na původním rozhodnutí o změně dopravního značení.

 

Číslo: RM/102/3/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem techniky pro zimní údržbu komunikací pro TS Litovel.
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Číslo: RM/103/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízené 

zařízení - frézu na pařezy.

 

Číslo: RM/104/3/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání mimořádné pracovní skupiny pro komunitní 

plánování ze dne 5. 11. 2018.

 

Číslo: RM/105/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace.

 

Číslo: RM/106/3/2018 

Rada města Litovel neakceptuje návrh dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva 

k pozemkům parc.č. 1642, vodní plocha, 1627/6, vodní plocha a 1644 vodní plocha, ke kterým má právo 

hospodařit s majetkem ČR Povodí Moravy. Podle dohody má město Litovel za omezení vlastnického 

práva Povodí Moravy poskytnout jednorázovou finanční náhradu ve výši 84.546 Kč + DPH v zákonné 

výši, celkem 102.301 Kč.

 

Číslo: RM/107/3/2018 

Rada města Litovel neakceptuje návrh dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva 

k pozemku parc.č. 1632/2, vodní plocha, ke kterému má právo hospodařit s majetkem ČR Povodí Moravy 

podle které, má město Litovel za omezení vlastnického práva Povodí Moravy poskytnout jednorázovou 

finanční náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH v zákonné výši, celkem 12.100 Kč.

 

Číslo: RM/108/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření flotilové pojistné smlouvy dle doporučení společnosti 

FIXUM a.s.

 

Číslo: RM/109/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb na poskytování služeb 

pověřence GDPR, platnou pro rok 2019. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

AutoCont, a.s., Ostrava, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/110/3/2018 

Rada města Litovel projednala Zásady pro poskytování odměn členům Zastupitelstva města Litovel 

a spolupracujícím občanům s účinností od 1. 1. 2019 a postupuje je Zastupitelstvu města Litovel 

ke schválení.

 



 

  Stránka 10 z 10 

 

 

 

Číslo: RM/111/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele – Z+M Partner, spol. s.r.o., Ostrava, IČ 26843935 - na 

realizaci akce „Rekonstrukce odborných učeben, vybavení a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova - 

výpočetní technika a pomůcky“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi 

městem Litovel a Z+M Partner, spol. s.r.o., Ostrava, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/112/3/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000 Kč nákup speciálních školních pomůcek pro čtyři žáky 

z Litovle. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Střední školou a Základní školou 

DC 90, s.r.o. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/113/3/2018 

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

 

Číslo: RM/114/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným 

muzeem Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/115/3/2018 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle předloženého návrhu. 

 

Číslo: RM/116/3/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh seznamu žadatelů o byt města na rok 2019.

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 


