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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 4. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. ledna 2019 

 

Číslo: RM/117/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu ke zřízení Komise pro investice a výstavbu.

 

Číslo: RM/118/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje zřízení a složení Komise pro investice a výstavbu: předseda: 

Ing. Arch. Dušan Osina, členové: Petr Grofek, Ing. Jiří Procházka, Ing. Karel Zmund, Mgr. Alice 

Bittnerová-Hemerková, Ing. Martin Pavlík, zapisovatel: David Elgner. Současně Rada města Litovel 

schvaluje právničkou města upravený statut a jednací řád Komise pro investice a výstavbu. 

 

Číslo: RM/119/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu ke zřízení Komise pro kulturu a cestovní ruch.

 

Číslo: RM/120/4/2019 

Rada města Litovel neschvaluje zřízení a složení Komise pro kulturu a cestovní ruch pro rok 2019.

 

Číslo: RM/121/4/2019 

Rada města Litovel projednala možnost zřídit Komisi pro kulturu a cestovní ruch a souhlasí pouze 

s formou rozšíření zmiňovaných aktivit, které nezasahují do výkonu státní správy i členů v rámci již 

fungující Pracovní skupiny pro cestovní ruch.

 

Číslo: RM/122/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje opravu části usnesení RML/62/3/2018, která se týká stanovení ceny. 

Správně zní: „Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 

24. 2. 2011. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.“

 

Číslo: RM/123/4/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit výkup pozemku parc.č. 103/2, 

zahrada v k.ú. Litovel o celkové výměře 179 m2 od majitelky Š. K. za smluvenou cenu 400 Kč/m2 

a vyplacení částky 3.999 Kč majitelce za dřevinu ležící na předmětném pozemku.
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Číslo: RM/124/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď paní M. H. z Litovle z nájemní smlouvy na parkovací 

místo v objektu bývalé uhelny u kotelny na sídlišti Vítězná v Litovli a souhlasí s ukončením smlouvy ke 

dni 28. 2. 2019. Současně Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího 

místa č. 8 v garážovém stání č. 2 nacházející se na pozemku parc.č. st. 2046.

 

Číslo: RM/125/4/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na odměny pro děti na maškarním plese dne 12. ledna 

2019. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/126/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí ukončení Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Litovel a TJ 

Sokol Unčovice z.s., zastoupený Ing. P. R., k datu 31. 12. 2018, za podmínky úhrady všech nákladů, 

spojených s předmětem výpůjčky venkovního areálu v Unčovicích, dle čl. II. smlouvy, odst. 1, 3, 4, 

v termínu do 31. 1. 2019.

 

Číslo: RM/127/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce, a. s., 

Děčín, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/128/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a Povodí Moravy, s. p., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/129/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě se společností SHP TS s.r.o. 

pro výkon činnosti Technického dozoru stavby a Koordinátora BOZP na akci „Zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“.

 

Číslo: RM/130/4/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu 

b) schvaluje uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o vedení běžného účtu č. 6015-3620811/0100 

c) ukládá starostovi města podepsat dodatek ke smlouvě o vedení účtu číslo 6015-3620811/0100 
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Číslo: RM/131/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Rámcové dohodě č. O2OP/328412 uzavřené dne 

14. 11. 2011 se společností O2 Czech Republic a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/132/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování vybraných služeb 

elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím pevné sítě, uzavírané se společností O2 Czech 

Republic a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/133/4/2019 

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

 

Číslo: RM/134/4/2019 

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

účtech města Litovel k 31. 12. 2018.

 

Číslo: RM/135/4/2019 

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

odborného lesního hospodáře. 

 

Číslo: RM/136/4/2019 

Rada města Litovel revokuje usnesení č. RM/36/2/2018 ve znění: 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. Současně Rada města Litovel 

schvaluje zveřejnění směny části pozemku parc.č. 739/11, zahrada, k.ú. Litovel o velikosti 3 m2 z celkové 

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

výměry 2163 m2 a za část pozemku parc.č. 738/1, ostatní plocha, k.ú. Litovel o velikosti 1 m2 z celkové 

výměry 2037 m2 a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu schválit.

 

Číslo: RM/137/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost občanů z Chudobína o řešení nedobrého stavu povrchu silnice 

III. tř. v zastavěném území místní části Chudobín a pověřuje starostu města k jejímu projednání se Správou 

silnic Olomouckého kraje.

 

Číslo: RM/138/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zpracovanou územní studii „Litovel, Pavlínka - II. etapa výstavby 

rodinných domů“ a pověřuje  starostu města k projednání dotčených pozemků s jejich vlastníky, za jakých 

podmínek bude možné pozemky získat: 
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a) parc.č. 835/2 orná půda o výměře 4 138 m2 - Statní pozemkový úřad Praha 

b) parc.č. 835/8 orná půda o výměře 2 125 m2 - D. K. a J. K., Litovel 

c) parc.č. 835/9 orná půda o výměře 1 520 m2 - D. K. a J. K., Litovel 

 

Číslo: RM/139/4/2019 

Rada města Litovel pověřuje starostu města k jednání s Povodím Moravy Brno a Ministerstvem 

zemědělství České republiky ve věci ověření reálnosti dalšího postupu při přípravě akce „Morava, Litovel 

- protipovodňová opatření "0" a I. etapy“.

 

Číslo: RM/140/4/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí se zaplacením náhrady za vodní dílo vybudované před 1. 1. 2002 a jeho 

užívání ve výši 84.546 Kč + DPH v zákonné výši, celkem 102.301 Kč 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.

 

Číslo: RM/141/4/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel trvat na usnesení č. 3 z 24. zasedání ZML 

konaného 21. září 2017, které zní: 

Zastupitelstvo města Litovel ukládá radě města provádění kontrol hospodaření příspěvkových organizací 

zřizovaných městem Litovel prostřednictvím externího auditu.

 

Číslo: RM/142/4/2019 

Rada města Litovel souhlasí s prominutím blokové pokuty ve výši 1.000 Kč pro paní J. S. z Domova pro 

seniory ve Víceměřicích.

 

Číslo: RM/143/4/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z Letopisecké komise ze dne 16. prosince 2018.

 

Číslo: RM/144/4/2019 

Rada města Litovel jmenuje Ing. Petra Váňu jako člena v Komisi pro dopravu.

 

Číslo: RM/145/4/2019 

Rada města Litovel se seznámila s Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ke stavbě: 

„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici 

Husova“ a postupuje tento materiál Zastupitelstvu města Litovel.
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Číslo: RM/146/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje dle ustanovení § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) 

Smlouvu o právu provést stavbu. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/147/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje statut Seniorklubu.

 

Číslo: RM/148/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje statut Letopisecké komise. Současně Rada města Litovel bere na vědomí 

informaci od PhDr. Josefa Hubáčka, že Mgr. Radovan Šimek se vzdává funkce člena Letopisecké komise.

 

Číslo: RM/149/4/2019 

Rada města Litovel schvaluje Pravidla Rady města Litovel pro ustavování, jednání, usnášení a hlasování 

komisí rady.

 

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 

 


