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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 8. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. března 2019 

 

Číslo: RM/269/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této 

dotace.

 

Číslo: RM/270/8/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr odprodeje částí pozemků 

parc.č. 725/1, 725/12 a 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.

 

Číslo: RM/271/8/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené žádosti zájemců o pronájem části pozemku parc.č. 849/3, 

díl č. 1 o výměře 203 m2 a díl č. 2 o výměře 288 m2, zahrada, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Na základě 

výběru za účasti nájemců ze dne 27. 2. 2019 Rada města Litovel schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem dílu č. 1. s panem M. K. z Litovle a na pronájem dílu č. 2 s paní A. S. z Litovle, na dobu 

neurčitou, za podmínek, uvedených ve zveřejněném záměru města.

 

Číslo: RM/272/8/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 4.000 Kč na zajištění činnosti pěveckého souboru při Husově 

sboru v Litovli roce 2019. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/273/8/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na mzdové náklady pro průvodce v kapli sv. Jiří 

v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností 

Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/274/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projektové 

dokumentace stavby „Město Litovel - rekonstrukce a oprava dešťové kanalizace v Myslechovicích 

v silnici OK III/3735“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností VODIS Olomouc s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/275/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky, jež je 

umístěna na pozemku parc.č.542 v Březové, k.ú. Unčovice, pro žadatele M. S. z Litovle.

 

Číslo: RM/276/8/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou informaci o Rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 z Ministerstva kultury ČR 

o možnosti poskytnutí příspěvku na rekonstrukci hradební zdi ve výši 200.000 Kč. 

b) schvaluje, za předpokladu kladného stanoviska ZML o zařazení akce do rozpočtu města, uzavření 

dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce hradební zdi na ul. Smyčkova a Havlíčkova“. 

Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností OSA STERA, spol. s.r.o., Olomouc, 

v předloženém znění. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit rozpočtovou změnu, týkající se 

financování rekonstrukce hradební zdi.

 

Číslo: RM/277/8/2019 

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

 

Číslo: RM/278/8/2019 

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

účtech města Litovel k 28. 2. 2019.

 

Číslo: RM/279/8/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 10/2019/RM až 12/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/280/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR 

účetní závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2018.
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Číslo: RM/281/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku 

Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

b) souhlasí s převedením 4.000 Kč do fondu odměn a 42.697,74 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/282/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku 

Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

b) souhlasí s převedením částky 150.049,06 Kč do rezervního fondu školy.

 

Číslo: RM/283/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku 

Základní školy a mateřské školy Nasobůrky sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

b) souhlasí s převedením částky 3.000 Kč do fondu odměn a částky 2.879,50 Kč do rezervního fondu 

školy.

 

Číslo: RM/284/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku 

Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

b) souhlasí s převedením 31.000 Kč do fondu odměn a 38.109,43 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/285/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Školní 

jídelny Litovel, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 

b) souhlasí s převedením 150.000 Kč do fondu odměn a 210.282,96 Kč do rezervního fondu. 

c) schvaluje odměnu ředitelce Školní jídelny Litovel v navržené výši.

 

Číslo: RM/286/8/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku 

Městského klubu Litovel sestavenou ke dni 31. 12. 2018. 
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b) souhlasí s převedením 20.000 Kč do fondu odměn a 86.397,68 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/287/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro 

jejich čerpání pro školské příspěvkové organizace v roce 2019.

 

Číslo: RM/288/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 1.699.827 Kč z dotačního titulu Operační program 

výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/289/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 1.757.500 Kč z dotačního titulu Operační program 

výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/290/8/2019 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění části pozemku parc.č. 880/1 ostatní plocha, v k.ú. Litovel, 

o výměře cca 36 m2.

 

Číslo: RM/291/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí, aby pan J. S., žadatel o odkup části pozemku parc.č. 880/1, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o výměře cca 36 m2, upravil a zpevnil požadovanou část za účelem vjezdu do garáže 

vlastními finančními prostředky.

 

Číslo: RM/292/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje podání registrační žádosti o dotaci k projektovému záměru: „Haňovice – 

dobývací prostor, Odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“.

 

Číslo: RM/293/8/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 

a) nesouhlasit s podáním registrace do Místní Agendy 21. 

b) neschválit poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč na urbanistickou studii objektu ve Třech Dvorech 

č.p. 2. 

c) nesouhlasit s pronájmem městských pozemků pro Spolek Pago Pago. 

d) nesouhlasit s poskytnutím dotace ve výši 53.000 Kč určenou na výsadbu ovocných dřevin. 

e) nesouhlasit s osvobozením propachtovaných pozemků, které jsou ve vlastnictví města Litovel.
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Číslo: RM/294/8/2019 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti Litovelského bytového družstva a souhlasí s požadovanými 

změnami nájemního vztahu k bytu č. 1/VII/201-9 na adrese Severní č.1264/13, Litovel.

 

Číslo: RM/295/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s doplněním čl. A9, Dětská hřiště o bod e) do „Dohody o plnění hlavního 

účelu a předmětu činnosti“ mezi městem Litovel a TS Litovel. p.o., o zajištění výměny písku v pískovištích 

v majetku města Litovel jednou ročně na těchto dětských hřištích (Litovel: Severní, Karla Sedláka, 

U Svatojánu, u obj. Vítězná 586, místní části: Březové, Chořelice, Myslechovice, Nová Ves, Savín, 

Rozvadovice s doložením dokladu o vhodnosti písku.

 

Číslo: RM/296/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s použitím znaku města Litovel na pořadatelských tričkách, plakátech 

a propozicích při pořádání akcí „Zahájení turistické sezóny v Litovli“ a „Toulky Litovelským 

Pomoravím“.

 

Číslo: RM/297/8/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2018.

 

Číslo: RM/298/8/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro investice a výstavbu ze dne 

25. 2. 2019.

 

Číslo: RM/299/8/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel při konání veřejnosti přístupné akce dne 13. 4. 2019 

„Zahájení turistické sezóny“. 

b) souhlasí s: 

- nulovým vstupným na radniční věž a do Muzea Litovel v den akce 

- bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení (stánky) 

- zpřístupněním elektrických rozvaděčů v polovině náměstí před úřadem 

- zajištěním občerstvení pro účinkující 

- vyčištěním Nečízu 

- součinností Městské policie 

 

Číslo: RM/300/8/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí stížnost manželů I. a M. K. z Červenky ve věci objasnění dočasné 

skládky mezideponie na pozemcích na Pavlínce v Litovli, které užívají dle smlouvy s městem. Současně 

Rada města Litovel souhlasí s prominutím částečného nájemného za rok 2018 dle smlouvy 
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SML/0071/2017/MH ve výši 700 Kč.

 

Číslo: RM/301/8/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel navrhnout Ing. Zdeňka Potužáka do 

představenstva VHS Olomouc nebo dozorčí rady VHS Olomouc.

 

Číslo: RM/302/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje doporučení hodnotící komise pro výběr veřejné zakázky „Myslechovice-

doplnění splaškové kanalizace“ a uzavření předložené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností 

MYFA Olomouc s.r.o., IČ: 25376772, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc.

 

Číslo: RM/303/8/2019 

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

„Stavební úpravy bytového domu Vítězná 105/12, Litovel“, kdy nejvýhodnější nabídku podal uchazeč 

VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 011 Vyškov a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/304/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 4 smlouvy o dílo na dokončení realizace výměny 

oken na budově Gymnázia Jana Opletala v Litovli v roce 2019. Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem 

Litovel a dodavatelem Jiřím Novákem, Uherský Brod, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/305/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s kontrolními závěry dle protokolu 38599/2018-MZE-15162, 

Ministerstva zemědělství, Praha, dle bodu 11: 

a) plán financování obnovy kanalizací – „REVIZE“ pro kalendářní rok 2019 

b) tabulku plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací města Litovel (město Litovel + VHS Čerlinka, 

s.r.o.)

 

Číslo: RM/306/8/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 13/K k Nájemním smlouvám o provozování infrastrukturního 

majetku (Dodatek č. 1), který je považován za úplné znění „Smlouvy“, a nově se označuje jako „Smlouva 

o nájmu“, ze dne 29. 1. 2004, ve věci provozování vodovodů a kanalizací, uzavřený mezi městem Litovel 

a VHS Čerlinka, s.r.o., který řeší změnu: 

a) úpravu přílohy č. 1 ke smlouvě - rozšíření o stokovou síť Nová Ves 

b) úpravu přílohy č. 2 ke smlouvě - výši stočného a nájemného pro Novou Ves s účinností od 1. 1. 2019 

v rozsahu: 

- výše stočného - 17 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody 

- cena nájemného - 12,50 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody 
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Číslo: RM/307/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s bezplatným pronájmem klubovny č. 1 v Městském klubu Litovel za 

účelem zdravotní přednášky o bylinkách, která se bude konat 11. 3. 2019 v 17.00 hod.

 

Číslo: RM/308/8/2019 

Rada města Litovel souhlasí s parkováním na travnaté ploše v ul. Sušilova dne 9. 3. 2019, při konání 

kvalifikačního kola na MČR mažoretek na hale ZŠ Vítězná. Parkování na travnaté ploše bude umožněno 

za předpokladu příznivého počasí.

 

Číslo: RM/309/8/2019 

Rada města Litovel pověřuje starostu města k zodpovězení otázek, o které požádal Ing. P. V.

 

Číslo: RM/310/8/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí provozu hřbitova v obci Náklo.

 

          

 

 

          Viktor Kohout v. r.                                                        Bc. Zdeněk Jančí v. r. 

              starosta města                člen rady města 

 


