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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 6. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. ledna 2019 

 

Číslo: RM/155/6/2019 

Rada města Litovel 

a) potvrzuje setrvání Mgr. Evy Hrachovcové ve funkci ředitelky Základní školy Litovel, Jungmannova 

655, okres Olomouc. 

b) potvrzuje setrvání Bc. Ireny Blektové ve funkci ředitelky Mateřské školy Gemerská, příspěvkové 

organizace. 

c) potvrzuje setrvání Bc. Ireny Halířové ve funkci ředitelky Školní jídelny Litovel, příspěvkové 

organizace.

 

Číslo: RM/156/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 a Dodatek 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.

 

Číslo: RM/157/6/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. 531, ostatní plocha 

o výměře 326 m
2
, v k.ú. Unčovice za cenu min. 150 Kč/m

2
.

 

Číslo: RM/158/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi městem Litovel a Povodí Moravy, s.p., vztahující se k projektu „Malá Voda, Litovel - 

Březové, vodácké výstupní a nástupní místo“.

 

Číslo: RM/159/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď paní T. H. z Litovle z Nájemní smlouvy 

č. SML/0200/2017/MH, uzavřené dne 31. 8. 2017 na pronájem části pozemku parc.č. 1573/21, 

v k.ú. Litovel, z důvodu zrušení provozovny v dané lokalitě. V souladu s čl. VI. bod. 3. Smlouvy Rada 

města Litovel souhlasí s jejím ukončením k datu 1. 3. 2019.

 

Číslo: RM/160/6/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s udělením výjimky z „Pravidel, stanovených na pronájem místností 

v objektech města....“, dle čl. 2.7.3, „Pravidel“ s prominutím nájemného ve výši 1.500 Kč z pronájmu 

Sokolovny v Unčovicích při konání veřejnosti přístupné akce, konané dne 23. 2. 2019 - Maškarní karneval. 
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Spotřeba energií při akci bude hrazena v plném rozsahu.

 

Číslo: RM/161/6/2019 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na částečnou úhradu nájmu při pořádání mysliveckého 

plesu v Unčovicích dne 25. ledna 2019. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem 

Unčovice, příspěvkovou organizací v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/162/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu startovného na závodech 

automobilů. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. D. z Litovle, v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/163/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na uspokojení kulturních a sociálních potřeb uživatelů 

sociální služby. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem pro seniory 

Červenka, příspěvkovou organizací, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/164/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na poskytování soc. služby 3 rodinám z Litovle v roce 

2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střediskem rané péče SPRP 

Olomouc, pobočka Olomouc, v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/165/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu 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 Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00 a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 1574/2, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Litovel obec 

Litovel, zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-

8012037/VB/001 Litovel, B. Němcové, RD, Škrabal – úprava 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.
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Číslo: RM/166/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu 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 ELMO-SA, spol. s r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 1393/2, ostatní plocha, 1403/5, ostatní plocha a 1606, ostatní plocha to vše 

k.ú. Litovel obec Litovel, zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IV-12-8014034/VB/001 – zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN – Litovel, Cholinská. 

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/167/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi 

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

zastoupená na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká 

Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 159/2, v k.ú. 

Chořelice, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

„č. IV-12-8016208/SOBSVB/01, CHOŘELICE, PČ.21/1 - 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/168/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 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 pozemku parc.č. 34/3  vedená jako ostatní plocha, v k.ú. 

Myslechovice obec Litovel, zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro 

stavbu „č. IV-12-8016171/VB/001, Myslechovice č. p. 142/47 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/169/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na administraci soutěže veřejné zakázky 

„Rekonstrukce elektroinstalace a klimatizace v budově MěÚ Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., Šumperk, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/170/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje příkazní smlouvu na výběr dodavatele stavebních prací stavby 

„Cyklistická stezka podél komunikace II/449“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., Šumperk, v předloženém znění.
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Číslo: RM/171/6/2019 

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

umístěna na pozemku parc.č. 514, v k.ú. Unčovice. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a panem 

J. F., Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/172/6/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 314/2019 na administraci podlimitní 

veřejné zakázky „Litovel - místní komunikace Čihadlo“ (rekonstrukce). Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., Šumperk, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/173/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ČEZ 

Distribuce a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/174/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci plynofikace vnitřního rozvodu 

a napojení nových nízkotlakých rozvodů plynu do jednotlivých bytů a provozovny v objektu č. p. 754 

v Litovli, nám. Př. Otakara. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a MARTECH HOLDING a.s., 

bratří Čapků 821, 783 91 Uničov, vybraným uchazečem VZ schváleným usnesením RM/89/3/2018, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/175/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo - zpracování „Územně analytických podkladů 

(dále jen ÚAP) v ORP Litovel v roce 2019 dle platných metodik, a ve vazbě na aktualizaci č. 4 a pravidelné 

aktualizace pro rok 2019“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a zhotovitelem Mgr. Lukášem 

Pavelcem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/176/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na činnost společnosti 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Muzejní společností Litovelska. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost pěveckého 

sboru v roce 2019 mezi městem Litovel a Senzakordem. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na činnost spolku 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Hanáckou mozekou Litovel. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost PS Palora 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala Litovel. 

 

 



 

  Stránka 5 z 11 

Číslo: RM/177/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění 

Mini cupu v roce 2019 mezi městem Litovel a Tělovýchovnou jednotou Tatran Litovel. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na trénink a účast 

tréninkové skupiny na závodech Spartan Race v roce 2019 mezi městem Litovel a T. M. z Litovle. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost spolku 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Motosportem Hlavinka.

 

Číslo: RM/178/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost místní 

organizace v roce 2019 mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, m.o. Litovel. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na opravu a vybavení 

klubovny a výstavní činnost v roce 2019 mezi městem Litovel a Českým zahrádkářským svazem Litovel. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na činnost spolku 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní organizace Litovel 1. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč na činnost organizace 

a údržbu areálu v roce 2019 mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem ZKO Litovel - 049.

 

Číslo: RM/179/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na pořízení mobilní 

klimatizace v roce 2019 mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost společnosti 

v roce 2019 mezi městem Litovel a Společností podané ruce o.p.s. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti 

ústavu v roce 2019 mezi městem Litovel a Nejste sami - mobilním hospicem. 

d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na provoz obecně 

prospěšné společnosti v roce 2019 mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko.

 

Číslo: RM/180/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na opravu a údržbu 

sportovního areálu a činnost tělovýchovné jednoty v roce 2019 mezi městem Litovel a TJ Sokol Unčovice. 

b) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 

2019 mezi městem Litovel a Hanáckým pétanque klubem. 

c) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 

2019 mezi městem Litovel a Klubem litovelského petanque. 
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d) souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na pronájmy sportovišť 

a příspěvek na činnost v roce 2019 mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel.

 

Číslo: RM/181/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb SENIOR TAXI LITOVEL 

uzavřené mezi městem Litovel jako objednatelem a TK Taxi Litovel jako dodavatelem o navýšení počtu 

přeprav z 5x na 10x jednosměrných přeprav, jehož nedílnou součástí je příloha – ceník za jednu 

uskutečněnou přepravu po Litovli a místních částech.

 

Číslo: RM/182/6/2019 

Rada města Litovel souhlasí s Dohodou o uznání a úhradě dlužného nájemného uzavřenou mezi městem 

Litovel a Ing. L. V. z Litovle.

 

Číslo: RM/183/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dohodu o zapůjčování vozidel v majetku města Litovel uzavíranou 

s Městským klubem Litovel na dobu neurčitou, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/184/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 20 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23. 

Dodatek č. 20 bude uzavřen mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém 

znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 2. pololetí roku 2018.

 

Číslo: RM/185/6/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/186/6/2019 

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

 

Číslo: RM/187/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje rozpočty na rok 2019 těchto školských a kulturních příspěvkových 

organizací:  

Městský klub Litovel 

Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace 

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace 

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.  
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Současně Rada města Litovel schvaluje rozpočtové výhledy výše uvedených školských a kulturních 

příspěvkových organizací na další roky.

 

Číslo: RM/188/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán majetku Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres 

Olomouc, pořízeného v roce 2018, podle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/189/6/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s převedením částky 240.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Jungmannova 

655, okres Olomouc do investičního fondu. 

b) souhlasí s čerpáním z investičního fondu na opravu sociálního zařízení školy.

 

Číslo: RM/190/6/2019 

Rada města Litovel revokuje usnesení č. RM/25/2/18 ve znění: Rada města Litovel schvaluje uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu a Nájemní smlouvu mezi 

městem Litovel a Metropolitní kapitulou u svatého Václava v Olomouci týkající se akce „Odkanalizování 

a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“, 

v předloženém znění. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu a Nájemní smlouvu mezi městem Litovel 

a Metropolitní kapitulou u svatého Václava v Olomouci týkající se akce „Odkanalizování a likvidace OV 

místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/191/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Myslechovice, rekonstrukce 

balustrády u kříže se sousoším Kalvárie“ z Programu památkové péče v Olomouckém kraji.

 

Číslo: RM/192/6/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci do 

Programu obnovy venkova, Podpory obnovy místních komunikací s realizací akce: „Litovel - místní 

komunikace Čihadlo“ a schválit spolufinancování projektu. Současně Rada města Litovel doporučuje 

Zastupitelstvu města Litovel zařadit projekt do rozpočtu města na rok 2019.

 

Číslo: RM/193/6/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 

a) prohlásit, že po dobu 10 let bude pořízený majetek k akci „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ 

z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2019 ponechán v majetku města Litovel. 
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b) prohlásit, že pozemky inventární číslo DHM900000153, DHM900000154 a DHM900000155, na 

kterých bude akce „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ realizována jsou a min. 10 let budou ve 

vlastnictví města, stejně jako původní tenisové kurty inventární číslo DHM000000871, jehož bude celá 

akce technickým zhodnocením. 

c) schválit souhlas s realizací akce „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“. 

Současně Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu Olomouckým 

krajem na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 

týkající se projektu „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ a zavazuje se ke spolufinancování 

projektu.

 

Číslo: RM/194/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje výstavbu naučné stezky ve městě Litovel, podání žádosti o dotaci 

k projektu „Výstavba naučné stezky ve městě Litovel“ do Programu na podporu cestovního ruchu 

a zahraničních vztahů 2019, dotačního titulu č. 4 - Podpora cestovního ruchu v turistických regionech 

Jeseníky a Střední Morava a současně schvaluje spolufinancování projektu.

 

Číslo: RM/195/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje nově upravený název a program akce „Litovelské slavnosti v rámci EHD 

a podpory cestovního ruchu“. Současně Rada města Litovel schvaluje podání žádosti Olomouckému kraji 

o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 a podmínky 

spolufinancování, týkající se projektu „Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“.

 

Číslo: RM/196/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje projekt Prázdninový pobyt 2019, podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 a spolufinancování projektu. Současně 

Rada města Litovel pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera prevence kriminality, realizací tohoto 

programu.

 

Číslo: RM/197/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovle 

s úpravou čl. 1 bodu 6, kdy „U zakázek ve finančním objemu do 400.000 Kč činí rozhodnutí o zadání 

a výběru zakázky vedoucí odboru; U zakázek ve finančním objemu nad 400.000 Kč činí tento úkon rada 

města.“ s účinností od 1. 2. 2019. Tato úprava limitu bude zahrnuta rovněž do čl. 3.1. a 3.2.

 

Číslo: RM/198/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí závěry z kontroly Ministerstva zemědělství z června 2018 - protokol 

č. 38599/2018/MZE-15162. Současně Rada města Litovel ukládá starostovi města jednat s VHS Čerlinka, 

s.r.o. ve věci zajištění služeb pro město Litovel v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech 

a kanalizacích, v rozsahu plnění níže uvedených bodů z kontroly pro místní část Novou Ves: 

bod 6 - stanovení kalkulace ceny pro vodné a stočné pro rok 2018 a roky následné § 20, odst. 8,  

bod 7 - vypracování  reklamačního řádu dle st. § 36, odst. 3, písm. g),  

bod 10 - zajištění agendy související s uzavíráním smluv s fyzickou nebo právnickou osobou o odvádění 
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odpadních vod, s následným výběrem stočného dle ust. § 8, odst, 6.

 

Číslo: RM/199/6/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci dlouhodobého hmotného 

majetku.

 

Číslo: RM/200/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Číslo: RM/201/6/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 

- schválit ukončení soudního sporu 

- vzdát se práva a prominout dluhy u veškerých pohledávek města Litovel za firmou Litovelská stavební 

spol. s r.o. (IČO 27765059)

 

Číslo: RM/202/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje dohody o ceně tepla pro CZT a domovní kotelny na rok 2019.

 

Číslo: RM/203/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje nový odpisový plán na rok 2019 pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/204/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené 

prostředky pro zimní údržbu: sypač válečkový a zametací kartáč.

 

Číslo: RM/205/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje statut Komise sociální a zdravotní.

 

Číslo: RM/206/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený Plán činnosti prevence kriminality 2019 - 2022.

 

Číslo: RM/207/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 

21. 1. 2019.
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Číslo: RM/208/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 7. 1. 2019.

 

Číslo: RM/209/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis o provedení Povodňové prohlídky hlavního toku Morava - 

nánosy v okolí Svatojánského mostu ze dne 16. 1. 2019.

 

Číslo: RM/210/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 21. 1. 2019.

 

Číslo: RM/211/6/2019 

Rada města Litovel souhlasí, aby Advokátní kancelář Ritter – Šťastný Olomouc právně zastupovala 

město Litovel v řízení vedeném u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 412/2018 ve věci žalobce 

Povodí Moravy, s. p. proti žalovanému městu Litovel o částku 102.301 Kč s přísl., a to před soudy všech 

stupňů, včetně jednání s protistranou.

 

Číslo: RM/212/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje bezplatné přidělení jedné parkovací karty pro prap. J. H., vozidlo OPEL 

ASTRA, RZ: 6M03030 a nprap. J. B., vozidlo ŠKODA SUPERB, RZ: 6M36755.

 

Číslo: RM/213/6/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené návrhy složení osadních výborů v místních částech 

Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, 

Unčovice, Víska a postupuje tento materiál Zastupitelstvu města Litovel.

 

Číslo: RM/214/6/2019 

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

v předloženém znění o poskytnutí dotací na podporu sportovních, kulturních a dalších organizací 

a jednotlivců v roce 2019.

 

Číslo: RM/215/6/2019 

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

v předloženém znění o poskytnutí dotací na podporu sportovních a dalších organizací v roce 2019.

 

Číslo: RM/216/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy bytové komise.
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Číslo: RM/217/6/2019 

Rada města Litovel schvaluje doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky 

„Litovel–kanalizace Uničovská-bytovky“ a schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo s vítězných 

uchazečem: RI-STAV s.r.o., Tři Dvory 49, 784 01 Litovel, IČ: 25350366.

 

 

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 

 


