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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 16. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. srpna 2019 

 

Číslo: RM/641/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje pronájem nebytových prostor bufetu na městském koupališti pro letní sezónu 2020 

- 2022 paní G. P. z Litovle za podmínek dle zveřejněného záměru.

 

Číslo: RM/642/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb (1. část) na majetkoprávní zajištění 

pozemků pro akci „Protipovodňová opatření města Litovle“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností EXACT ING, s.r.o. Brno, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/643/16/2019 

Rada města Litovel 

a) zrušuje usnesení č. 613/15 přijaté na 15. schůzi RM, konané dne 8. 8. 2019. 

b) schvaluje upravený záměr města včetně podmínek, v souladu s ust. § 39, odst. 1., zák. č. 128/2000 Sb., v platném 

znění - pacht pozemků ve vlastnictví města Litovel dle přílohy č. 1, vedené na 5 listech.

 

Číslo: RM/644/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnit odprodej části pozemků parc.č. 1577/2, zahrada a parc.č. 

1582/9, ostatní plocha, v k.ú. Litovel, dle návrhu cca 35 m2. Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu 

města Litovel schválit odprodej částí pozemků.

 

Číslo: RM/645/16/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti v rámci pořádání 

lampionového průvodu, který se bude konat dne 27. 9. 2019. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/646/16/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. C. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru.

 

 



 

  Stránka 2 z 5 

Číslo: RM/647/16/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na nákup pohárů a věcných darů pro soutěžící hasičských soutěží 

v kategorii veteráni, muži, ženy, starší žáci, mladší žáci a přípravka, které se uskuteční dne 14. 9. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Chořelice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/648/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o dílo na akci „Obnova živičných povrchů – 

Myslechovice“ po stavbě kanalizace se Sdružením Litovel 2017, zastoupeno reprezentantem sdružení 

INSTA CZ s.r.o.

 

Číslo: RM/649/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Litovel – Staroměstské náměstí“. Smlouva bude uzavřena 

mezi městem Litovel a společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/650/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu na výkon TDI při provádění díla „Revitalizace historické aleje 

z Litovle na Nové Zámky“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/651/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 

mezi kupujícím, tj. KVARTA LITOVEL a. s.  IČO: 42869854, DIČ: CZ42869854, se sídlem Víska 36, 783 21 

Litovel, zastoupené členem představenstva Josefem Honigem a prodávajícím, tj. městem Litovel.

 

Číslo: RM/652/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 8 s účinností od 25. 8. 2019 k pojistné smlouvě č. 7720888096. Dodatek 

č. 8 bude uzavřen mezi městem Litovel a FIXUM a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/653/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi 

městem Litovel a paní L. Z., kterým se mění bod III. - nájemné a to z důvodu změny poplatku z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/654/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené 

dne 14. 2. 2011. Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností TextilEco a.s., v předloženém znění.
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Číslo: RM/655/16/2019 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení RM/491/12/2019. 

b) schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Povodím Moravy s.p. a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/656/16/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu za období leden až červenec 2019.

 

Číslo: RM/657/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 107.632,50 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc do fondu investičního a s následným čerpáním téže částky z investičního fondu.

 

Číslo: RM/658/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 425.000 Kč z rezervního fondu Školní jídelny Litovel, 

příspěvkové organizace do fondu investičního a s následným čerpáním téže částky z investičního fondu.

 

Číslo: RM/659/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený platový výměr ředitelky Základní školy a mateřské školy Nasobůrky 

platný od 1. srpna 2019.

 

Číslo: RM/660/16/2019 

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

prostranství, dle čl. (3), bod 3. pro pana S. Š. z Olomouce, po dobu umístění vlastního prodejního stánku na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli, ve vyhrazeném prostoru před radnicí, v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Číslo: RM/661/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje projednat a schválit podání Žádosti o dotaci k akci „Cyklistická stezka Tři Dvory 

- Litovel v souběhu s II/447“ na Státní fond dopravní infrastruktury, do programu pro financování výstavby nebo 

oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020. Současně Rada města Litovel 

doporučuje schválit spolufinancování projektu.

 

Číslo: RM/662/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace z programu 

Operační program ŽP na realizaci projektu: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky“.

 

Číslo: RM/663/16/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel na období 2020-2022“ a „Akční plán 

rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020“. 
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b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO 

ORP Litovel na období 2020-2022“ a „Akční plán rozvoje sociálních služeb na Litovelsku na rok 2020“. 

c) bere na vědomí další materiály zpracované v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb 

na SO ORP Litovel“: Sociodemografickou analýzu, Výzkum potřebnosti sociálních a navazujících služeb 

na Litovelsku a Implementační plán.

 

Číslo: RM/664/16/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí výhledovou strategii společností FCC ČR a FCC Litovel, s.r.o. pro region 

střední Moravy.

 

Číslo: RM/665/16/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 12. 8. 2019.

 

Číslo: RM/666/16/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na nákup pohárů a věcných darů pro účastníky 20. ročníku soutěže 

v noční požárním útoku, který se uskuteční dne 28. 9. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Nasobůrky 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/667/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 56/18, ostatní plocha, 

o výměře 321 m2, v k.ú. Víska u Litovle, za cenu běžnou, za kterou se prodávají pozemky na průmyslové zóně, 

tj. 500 Kč/m2. Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit odprodej části 

pozemku.

 

Číslo: RM/668/16/2019 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově MěÚ v Litovli ve dnech 15. 9., 1. 10. 

a 28. 10. 2019.

 

Číslo: RM/669/16/2019 

Rada města Litovel podporuje memorandum paní senátorky RNDr. Jitky Seitlové k projektu Dunaj - Odra - Labe.

 

Číslo: RM/670/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy Bytové komise.

 

Číslo: RM/671/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje záměr města v souladu s ust. § 39, odst. 1., zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 

znění, pronájem části pozemku parc.č. 186/4, o výměře cca 300 m2, ost. plocha/jiná plocha, v k.ú. Nová Ves 

u Litovle, pro účel provozování občerstvení pro návštěvníky přírodního zatopeného lomu v Nové Vsi, 
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dle stanovených podmínek.

 

Číslo: RM/672/16/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze zasedání představenstva Městské teplárenské společnosti a. s. Litovel 

ze dne 27. 8. 2019.

 

Číslo: RM/673/16/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s odškodněním poškozeného PhDr. J. H. z Litovle z pojistné smlouvy č. 7720888096 na základě 

podrobného prozkoumání dané situace. 

b) revokuje usnesení č. 616/15.

 

Číslo: RM/674/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel připravit smlouvu o spolupráci obcí podle 

ustanovení § 48 zákona o obcích uzavřenou mezi obcí Červenka a městem Litovel za účelem provozování 

„Cyklistické stezky Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“.

 

Číslo: RM/675/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit záměr provést stavební úpravy hotelové 

části objektu Záložna – prostor bývalé kavárny ve 2. NP za účelem zbudování stále expozice hudebních nástrojů – 

„Muzea harmonik“.

 

Číslo: RM/676/16/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit bezúplatný převod pozemků 

parc.č. 1772/4, trvalý travní porost, 354 m2, parc.č. 1791/3, ost.pl. 8 m2 v k.ú. Litovel, parc.č. 231/30, orná půda, 

20 m2, parc.č. 231/31, orná půda, 30 m2 a parc.č. 352/18, vodní plocha, 401 m2 v k. ú. Nová Ves u Litovle, 

parc.č. 352/2, ost.pl., 2 337 m2 a parc.č. 353/2, ost.pl., 3 278 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle z vlastnictví Olomouckého 

kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví města Litovel. 

Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

Číslo: RM/677/16/2019 

Rada města Litovel schvaluje ocenění reprezentantů TJ Vodní sporty Litovel: F. S., P. Š. a M. Š. za úspěchy 

na Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě v Banja Luce. Na 9. zasedání ZML jim 

bude předáno poděkování města spojené s finančním darem ve výši 5.000 Kč.

 

 

 

 

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

              starosta města              člen rady města 
 


