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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 7. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. února 2019 

 

Číslo: RM/218/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí odprodeje částí pozemků parc.č. 725/1, 725/13, vše orná půda, v k.ú. 

Litovel o předpokládané celkové výměře 2960 m
2
 za účelem výstavby dvou bytových domů, chodníků, 

obslužné komunikaci, parkovacích stání a garáží za stanovených podmínek. Současně Rada města Litovel 

ukládá vedoucímu odboru MHaSI po projednání se zájemcem o odprodej pozemku do další schůze rady 

města předložit informaci o projektovaném počtu parkovacích míst a garážových stáních.

 

Číslo: RM/219/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přenecháním části prostor v objektu č. p. 104 v Litovli, ul. Vítězná, 

podnájemci paní M. N. k poskytování služeb občanům za účelem provozování pánského a dětského 

kadeřnictví.

 

Číslo: RM/220/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem J. B. z Litovle na pronájem 

parkovacího místa č. 8 v garážovém stání č. 2 umístěném na pozemku parc.č. st. 2046 zastavěná plocha 

a nádvoří, v k.ú. Litovel v objektu bývalé uhelny u kotelny v sídlišti Vítězná.

 

Číslo: RM/221/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Nájemní smlouvu SML/0027/2019/MH, na pronájem části 

pozemku parc.č. 1638/22, díl č. 7, ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 350 m2 na dobu neurčitou, 

v souladu s podmínkami zveřejněného záměru, pro paní M. M. z Litovle s účinností od 1. 3. 2019 za roční 

nájemné 700 Kč.

 

Číslo: RM/222/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemků SML/0021/2019/MH, na 

pronájem pozemku parc.č. 341/2, zahrada, o výměře 545 m2, parc.č. 317, zboř., o výměře 642 m2, parc.č. 

1655, zahrada, o výměře 55 m2 a část pozemku parc.č. 1573/1, ost. komunikace (vyhrazená plocha mezi 

parkovacími sloupky u Morového sloupu na nám. Přem. Otakara v Litovli), uzavřenou mezi městem 

Litovel a DDM Litovel. Předmětné pozemky budou využity pro parkování aut pro účastníky akce „O erb 

města Litovel“, která se bude konat ve sportovní hale při ZŠ Vítězná v Litovli dne 27. 4. 2019. Parkování 

na travnaté ploše v ul. Sušilova bude umožněno za předpokladu příznivého počasí.
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Číslo: RM/223/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39,odst. 1. zák.128/2000 

Sb., s úpravou Nájemní smlouvy ze dne 30. 8. 2013 na pronájem pozemku parc.č. 1004/2, orná půda, 

v k.ú. Litovel - rozšíření okruhu nájemců o paní Ž. M. z Litovle. Ostatní podmínky Nájemní smlouvy 

zůstanou beze změn.

 

Číslo: RM/224/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s opakovaným zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39., odst. 1, 

zákona číslo 128/2000 Sb. na pronájem části pozemku parc.č. 186/4, ostatní plocha o výměře 300 m2 

v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle, který slouží ke koupání, na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 

31. 12. 2019, za účelem zajištění služeb pro návštěvníky rekreačního areálu Nová Ves formou mobilního 

stánku s občerstvením včetně zajištění mobilního WC.

 

Číslo: RM/225/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje: 

a) ukončení nájmu v souladu s čl. V. Nájemní smlouvy, ze dne 8. dubna 2010, uzavřené mezi městem 

Litovel a nájemcem paní F. Š., na pronájem části pozemku parc.č. 803, ost. plocha/jiná plocha, v k.ú. 

Litovel, lokalita Pavlínka, dáním výpovědi s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která doběhne dne 

31. 3. 2019. 

b) nájemce je povinen k datu 31. 3. 2019 pronajatý pozemek vyklidit a vyklizený pozemek předat 

pronajímateli.

 

Číslo: RM/226/7/2019 

Rada města Litovel uděluje MO ČČK Březové výjimku z čl. 2. 7. „Pravidel....“, tj. prominutí nájemného 

za užívání prostor Kulturního domu v Březové, za účelem pořádání plesu, který se bude konat dne 

2. 3. 2019. Osvobození od platby nájemného se nevztahuje na povinnost uhradit náklady za spotřebované 

energie v plné výši.

 

Číslo: RM/227/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. ČEZ Distribuce, a. s. sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na 

základě plné moci společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 777 vedená jako trvalý travní porost, v k.ú. Litovel obec Litovel 

zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016172/VB/001 

Litovel Polní p. č. 381/1 připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle 

ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné 

výši.

 

Číslo: RM/228/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o předání majetku k hospodaření mezi městem Litovel a MŠ 

G. Frištenského Litovel.
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Číslo: RM/229/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavření Smlouvy o dílo na zajištění dokumentace pro provedení stavby 

Litovel ul. Novosady - rekonstrukce uličního prostoru. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

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

 

Číslo: RM/230/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Litovel - odstavné plochy 

u kostela, výstavba chodníku v Rozvadovicích“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a společností STRABAG a.s., Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/231/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě VS 6338001018 pro realizaci 

stavby Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města 

Litovel. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/232/7/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Smlouvu o budoucí 

darovací smlouvě, jejímž předmětem bude bezúplatný převod části pozemků parc.č. 728/1, ostatní plocha 

o výměře 18 474 m
2
, v k.ú. Savín a parc.č. 754, ostatní plocha o výměře 10 252 m

2
, v k.ú. Savín k akci 

„Litovel - Savín, oprava autobusových zastávek podél silnice II/373“ mezi městem Litovel a Olomouckým 

krajem.

 

Číslo: RM/233/7/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny č. 5/2019/RM až 7/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/234/7/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) stanovuje postup předkládání rozpočtových změn na program jednání rady města dle předloženého 

návrhu.

 

Číslo: RM/235/7/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 
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b) schvaluje předloženou opravu dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/236/7/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádostí o ukončení zástavních 

smluv dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/237/7/2019 

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

účtech města Litovel k 31. 1. 2019.

 

Číslo: RM/238/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Litovel 

za rok 2018.

 

Číslo: RM/239/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o činnosti LIK a vyřazení majetku města Litovel za 

2. pololetí 2018.

 

Číslo: RM/240/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2018 pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/241/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2018 pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/242/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele 

hospodaření.

 

Číslo: RM/243/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů za rok 2018 pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/244/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2018 pro TS Litovel.
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Číslo: RM/245/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za 1. - 12. 2018, včetně plnění 

finančního plánu pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/246/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ v Litovli dne 10. 3. 2019.

 

Číslo: RM/247/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 11. 2. 2019.

 

Číslo: RM/248/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 

13. 2. 2019.

 

Číslo: RM/249/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy bytové komise a nájemní smlouvy v předloženém znění.

 

Číslo: RM/250/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise pro dopravu ze dne 21. 1. 2019.

 

Číslo: RM/251/7/2019 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI vyznačit žlutou čáru zakazující zastavení vozidel po pravé 

straně ve směru jízdy v ulici Jungmannova v Litovli před domem pana J. Š z Litovle tak, aby mohl vyjíždět 

z garáže, která se nachází po levé straně ve směru jízdy.

 

Číslo: RM/252/7/2019 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI vyznačit přerušovanou žlutou čáru zakazující stání vozidel 

v ulici Poděbradova v Litovli.

 

Číslo: RM/253/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s řešením přednosti zprava v lokalitě ul. Sochova, ul. Šmakalova 

a ul. Šemberova. Současně Rada města Litovel ukládá Komisi pro dopravu předložit návrh doporučení, 

jakým způsobem informovat občany o změně značení a zahájení účinnosti tohoto pravidla, a jak bude celá 

záležitost nadále řešena.
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Číslo: RM/254/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze 3. schůzky Letopisecké komise ze dne 7. února 2019.

 

Číslo: RM/255/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí nesouhlas se stavbou „Litovel-chodník Olomoucká“.

 

Číslo: RM/256/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1.000 Kč pro Babybox pro odložené děti 

– STATIM, z.s. a ukládá vedoucímu OŠKS připravit tento materiál do další schůze rady města.

 

Číslo: RM/257/7/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč provozní náklady centra v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klíč - centrum 

sociálních služeb, příspěvková organizace v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této 

dotace.

 

Číslo: RM/258/7/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1.000 Kč na vydání vlastivědného věstníku věnovanému Litovli 

v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Muzejní a vlastivědnou 

společností v Brně, z. s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/259/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel a společností 

ASET studio, s. r. o. o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby na revitalizaci 

sportovního areálu Sokolovny v Litovli.

 

Číslo: RM/260/7/2019 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit rozpočtovou změnu 

ve výši 200.000 Kč ve prospěch Římskokatolické farnosti na opravu fasády fary na náměstí Svobody.

 

Číslo: RM/261/7/2019 

Rada města Litovel rozhoduje o zřízení přípravné třídy na Základní škole Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc. Dalšími administrativními kroky pověřuje ředitelku školy Mgr. Absolonovou.
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Číslo: RM/262/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce dešťové 

kanalizace u budovy sokolovny Unčovice”. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a dodavatelem společností LB 2000 s.r.o., Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/263/7/2019 

Rada města Litovel souhlasí s výjimkou ze Směrnice RML č. 2/2019/RML, čl. 3.2 odst. 2 a uzavřením 

předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou Schindler CZ a.s. na výměnu výtahu v budově 

polikliniky v Litovli, Kollárova 664.

 

Číslo: RM/264/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí výzvu ke zjednání účinné a trvalé nápravy ve Svatoplukově ulici 

v Litovli. Současně Rada města Litovel souhlasí s návrhem odpovědi adresovanou panu S. J. z Litovle.

 

Číslo: RM/265/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí podanou žádost Ing. P. V. a poskytuje mu k seznámení přijatá 

„Pravidla Rady města Litovel pro ustavování, jednání, usnášení a hlasování komisí Rady“, schválená 

Radou města Litovel na schůzi dne 10. ledna 2019 usnesením č. 149/4.

 

Číslo: RM/266/7/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci Ministerstva zemědělství ČR ve věci administrace 

projektu Lesnická infrastruktura – město Litovel. Současně Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI 

pokračovat v řízení o podané žádosti o dotaci.

 

Číslo: RM/267/7/2019 

Rada města Litovel schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem, tj. TJ TATRAN LITOVEL, z. s. Litovel 

a městem Litovel, jako obdarovaným.

 

Číslo: RM/268/7/2019 

Rada města Litovel umožňuje využití prostoru parkoviště u DDM Litovel na Komenského ulici, dne 

31. 5. 2019 při plánované akci AKADEMIE DDM LITOVEL. Současně Rada města Litovel souhlasí se 

součinností Městské policie Litovel s koordinací dopravy u DDM po dobu trvání akce.

 

 
 

         

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

              starosta města                místostarosta města 


