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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 10. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. dubna 2019 

 

Číslo: RM/380/10/2019 

Rada města Litovel souhlasí s rozšířením aktivit Ing. Petra Čamka, jednatele IN LIFE Morava s.r.o., na 

pronajatém pozemku v Litovli u loděnice, za splnění podmínek stanovených MěÚ Litovel, odborem 

výstavby a odborem životního prostředí. Veškerá potřebná povolení si zajistí žadatel sám a na své náklady.

 

Číslo: RM/381/10/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 142/19, orná půda, 

o výměře cca 1200 m
2
, v k.ú. Myslechovice na výstavbu rodinného domu dle standardních podmínek.

 

Číslo: RM/382/10/2019 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit směnu pozemku parc.č. 1240/1 

trvalý travní porost o výměře 2042 m2 v k.ú. Litovel s pozemkem parc.č. 479/20 orná půda o výměře 

3139 m2.

 

Číslo: RM/383/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0140/2019/MH, na pronájem pozemku, 

parc.č. 1004/2 v lokalitě Šargounská v Litovli, v souladu se zveřejněním záměru města RM usnesení 

č.  223/7) - rozšíření okruhu nájemců. Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena mezi městem Litovel 

a paní Z. H. a Ž. M., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/384/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemku SML/0142/2019/MH na 

pronájem části pozemku, parc.č. 186/4, v k.ú. Nová Ves u Litovle, uzavřenou mezi městem Litovel 

a nájemci K. a K. K., za účelem zajištění občerstvení pro návštěvníky přírodního zatopeného lomu v Nové 

Vsi, na dobu určitou do 31. 12. 2019, za nájemné 5.600 Kč.

 

Číslo: RM/385/10/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem části pozemku, parc.č. 1888, 

ostatní plocha/zeleň, v k.ú. Litovel, lokalita Kysucká za účelem zřízení venkovního posezení pro SVJ 

objektů č. p. 424 a 424 ul. Kysucká v Litovli.
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Číslo: RM/386/10/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření smlouvy 

v předloženém znění o poskytnutí dotace na podporu činnosti Rychlostní kanoistiky Litovel, z. s. v roce 

2019.

 

Číslo: RM/387/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na organizační zajištění setkání občanů partnerských 

obcí a na uspořádání tradiční akce „Vánoce v létě“, které se uskuteční ve Třech Dvorech u Litovle. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Čarodějnickým spolkem Tři 

Dvory v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/388/10/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí. 

Důvodem pro neposkytnutí daru je omezený rozpočet města a velký počet podobných žádostí.

 

Číslo: RM/389/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění Majáles 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, 

Litovel, Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/390/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí E. S. na 

MS ve zpracování textu, které se bude konat ve dnech 11. - 21. 7. 2019 v Cagliari. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. S. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/391/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí T. S. na 

MS ve zpracování textu, které se bude konat ve dnech 11. - 21. 7. 2019 v Cagliari. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a D. S. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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Číslo: RM/392/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s účastí Š. K. na 

MS ve zpracování textu, které se bude konat ve dnech 11. - 21. 7. 2019 v Cagliari. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Š. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/393/10/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na provoz pošty v Cholině. 

Důvodem pro neposkytnutí daru je omezený rozpočet města a velký počet podobných žádostí.

 

Číslo: RM/394/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených s významnou 

reprezentací města Litovel na koncertním zájezdu PS Senzakord do Chorvatska v termínu od 29. 6. do 

6. 7. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Senzakord, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/395/10/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 11.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce ZUŠ 

Open dne 31. 5. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní uměleckou školou 

Litovel, Jungmannova 740 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/396/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČO: 04084063, 

DIČ: CZ04084063, zastoupené na základě plné moci společností Slezskomoravské telekomunikace Opava 

spol. s r.o., se sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků 

parc. č. 106/2 – ostatní plocha, 276/3 – ostatní plocha, 276/5 – trvalý trávní porost, 276/8 – ostatní plocha, 

886/2 – ostatní plocha, 888 – ostatní plocha, 1575/2 – ostatní plocha, 1575/5 – ostatní plocha, 1618/5 – 

ostatní plocha, 1619/1 – ostatní plocha, 1675/3 – ostatní plocha, 1677 –   ostatní plocha, zapsané pro 

katastrální území Litovel, obec Litovel na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro 

stavbu č. ,,11010-054534 PVDSL5M_E05_M_LITL31_OK“ podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě – dvě trubky HDPE 40 a optické kabely. 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.
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Číslo: RM/397/10/2019 

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

tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV Podmokly, zastoupené na základě plné moci společností Ing. 

Martinem Bartečkem, IČ: 47195355, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemku parc. č. 154/34, v k. ú. Nasobůrky, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016611/1, NASOBŮRKY, PČ. 154/34, 

MĚSTO LITOVEL 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/398/10/2019 

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

tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČO: 

04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupené na základě plné moci společností Vegacom a.s., se sídlem 

Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 44/7, 

zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Nasobůrky, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. 11010-080408, 0576/18 Merit group(1)-

Litovel_OK – podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – zemní optické kabely vč. 

mikrotrubiček v HDPE trubkách. 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/399/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 23 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi 

městem Litovel a příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/400/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Litovel-

Dukelská, odkanalizování rodinných domů“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a zhotovitelem společností PRESSKAN system, a.s. IČ: 60743824, Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/401/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo na opravu kamenného koberce na 

Městském koupališti v Litovli. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a zhotovitelem Stavební 

firmou Vymětal s.r.o. IČ: 25385615, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/402/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností IDS – 

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., v předloženém znění.
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Číslo: RM/403/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti, mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, zastoupený Správou silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací pro realizaci stavební zakázky Litovel-Dukelská, 

odkanalizování rodinných domů.

 

Číslo: RM/404/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – Renovacio practico 

s.r.o. - na realizaci akce „Tenisový areál Litovel - Komárov - SO 01 Zázemí sportovců“. Současně Rada 

města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/405/10/2019 

Rada města Litovel schvaluje programové prohlášení Rady města Litovel pro volební období 2018 - 

2022.

 

Číslo: RM/406/10/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 26/2019/RM až 31/RM/2019 dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/407/10/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Závěrečný účet města Litovel za rok 2018 

a účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2018 a přijmout usnesení dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/408/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu za období leden až březen 

2019.

 

Číslo: RM/409/10/2019 

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

účtech města Litovel k 31. 3. 2019.

 

Číslo: RM/410/10/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel na 

období 2020 – 2023. 

 

Číslo: RM/411/10/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje směrnici  xx/2019/RML.

 

Číslo: RM/412/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za 1. - 3. 2019, včetně plnění finančního 

plánu.

 

Číslo: RM/413/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za I.Q/2019.

 

Číslo: RM/414/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů pro rok 2019.

 

Číslo: RM/415/10/2019 

Rada města Litovel přijímá nabídku přehlídky vozidel Rower dne 15. června 2019 a souhlasí, aby jejich 

prezentace proběhla v prostorech u Morového sloupu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době 9:00 

– 14:00 hodin.

 

Číslo: RM/416/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost společnosti Kick The Waves, s.r.o., která s Pivovarem 

Litovel, a.s. pořádá sportovně kulturní projekt „LITOVEL FREE FEST 2019“, který se bude konat dne 

15. 6. 2019 v době od 11.30 do 24.00 hod. v areálu Pivovaru v Litovli.  Mimo areál je součástí akce 

Litovelská Free jízda. Po ukončení závodu bude v areálu probíhat minifest, jehož součástí bude hudební 

produkce a Festival dobrého jídla z Hané. 

Současně Rada města Litovel souhlasí: 

a) s výpomocí Městské policie při koordinaci dopravy v úseku mezi křižovatkami Dukelská - Frištenského 

v Litovli při startu závodu Litovelská Free jízdy cca v čase od 11.30 hod. dne 15. 6. 2019. 

b) s účastí místostarosty města (úvodní slovo) při startu závodu. 

 

Číslo: RM/417/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost MO ČSSD Litovel o uspořádání veřejnosti přístupné akce 

pro děti „Dětský den“, konaný dne 1. května 2019 v Parku Míru v Litovli. Současně Rada města Litovel 

pro tuto akci uděluje výjimku z OZV č.1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
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prostranství, čl. 3, omezující opatření (3).

 

Číslo: RM/418/10/2019 

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

veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující opatření, bod. (3), při konání veřejnosti přístupné akce „Dětský 

den“ tzv. „Minitoulky“ s tématikou „Zima v létě“, který se uskuteční dne 1. 6. 2019 od 9.00 hod. 

v prostorách nádvoří a hřiště u školy ZŠ Jungmannova v Litovli, v okolí litovelských rybníků a městských 

parků, kde budou umístěna jednotlivá kontrolní stanoviště.

 

Číslo: RM/419/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost M. S. –V. z Litovle a žádost I. a A. H. z Litovle. Současně 

Rada města Litovel trvá na svém usnesení č. 85/3 z 12. 12. 2018 a stanovuje náhradní termín do konce 

měsíce května.

 

Číslo: RM/420/10/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zřízením elektrické přípojky na pozemek ve vlastnictví města parc.č. 

1004/2, lokalita Šargounská Litovel, který užívají na základě Nájemní smlouvy SML/0140/2019/MH,  

Z. H. a Ž. M. z Litovle na vlastní náklady žadatelů.

 

Číslo: RM/421/10/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 8/2017/RML.

 

Číslo: RM/422/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Komise pro investice a výstavbu ze dne 8. 4. 2019.

 

Číslo: RM/423/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 8. dubna 2019.

 

Číslo: RM/424/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní ze dne 18. 3. 2019.

 

Číslo: RM/425/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z Komise SPOZ ze dne 31. 1. 2019, 14. 3. 2019 a 2. 4. 2019.
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Číslo: RM/426/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 8. 4. 2019.

 

Číslo: RM/427/10/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o stanovení cen na hale a bazéně ZŠ Vítězná 

od 1. 9. 2019.

 

 

 

 

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

              starosta města              místostarosta města 

 


