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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 9. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. dubna 2019 

 

Číslo: RM/311/9/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zprávu o prověření pozemků ve Třech Dvorech, parc.č. 272, trvalý travní porost 

o výměře 3 741 m2 a parc.č. 273, ostatní plocha, o výměře 2 987 m2. 

b) pověřuje OŽP k prověření původu a vhodnosti navezeného neznámého materiálu a přijetí příslušného 

opatření. 

c) ukládá odboru MHaSI daný stav s panem J. Č. projednat a smluvní vztah ukončit.

 

Číslo: RM/312/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženými odpověďmi pro Ing. P. V. Současně Rada města Litovel 

postupuje k přímému projednání část otázky č. 3 Komisi pro dopravu.

 

Číslo: RM/313/9/2019 

Rada města Litovel neschvaluje záměr zveřejnit pozemek parc.č. 506/24, ostatní plocha, v k.ú. Unčovice 

k odprodeji.

 

Číslo: RM/314/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel akceptovat nabídku k odprodeji pozemku 

parc.č. 757/17, v k.ú. Savín o výměře 425 m
2 od vlastníka pozemku pana Ing. A. Č., Mikulov na Moravě 

za cenu 450 Kč/m
2
.

 

Číslo: RM/315/9/2019 

Rada města Litovel ukládá právničce města předat kompletní podklady k zahájení výkupu pozemků pod 

účelovou komunikací v k.ú. Savín za cenu stanovenou ZML ve výši 22 Kč/m2 advokátní kanceláři Ritter-

Šťastný.

 

Číslo: RM/316/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s upraveným textem zveřejnění záměru na pronájem části pozemku, parc.č. 

186/4, ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Nová Ves u Litovle, za účelem zajištění občerstvení a přenosného 

WC pro návštěvníky přírodního lomu v Nové Vsi, na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019.
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Číslo: RM/317/9/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost paní E. K. z Litovle o ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku, 

parc.č. 515/1, díl č. 3, lokalita Javoříčská v Litovli. Současně Rada města Litovel souhlasí s ukončením 

pronájmu dohodu k datu 30. 4. 2019. 

b) souhlasí se zveřejněním záměru města  -  pronájem části pozemku, parc.č.  515/1, díl č. 3 o výměře 

240 m2, vedeného v kultuře zahrada, na dobu neurčitou, za nájemné 2 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 

zahrádky.

 

Číslo: RM/318/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrh Smlouvy o nájmu pozemků č. SML/0051/2019/MH, uzavřenou 

mezi městem Litovel a MO KDÚ ČSL ve spolupráci s Charitou Šternberk, na pronájem pozemků na 

Staroměstském náměstí v Litovli, za účelem pořádání tradiční pouti dne 5. 5. 2019. Poplatky za zábor 

veřejného prostranství tj. umístění atrakcí a stánků vybere správce poplatku dle OZV 2/2012.

 

Číslo: RM/319/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď pana Z. K. ze Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor v objektu č. p. 57 v Litovli, místní část Rozvadovice a souhlasí v souladu s ust. § 39 odst. 1, 

zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se záměrem zveřejnění pronájmu prostor 

sloužící podnikání v objektu č. p. 57 v Litovli, místní část Rozvadovice.

 

Číslo: RM/320/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s prominutím nájemného za měsíce duben, květen a červen 2019 z důvodu 

nenadálé havárie v prostoru sloužící podnikání v objektu č. p. 795 v Litovli, ul. Smyčkova, který je na 

základě uzavřené nájemní smlouvy mezi městem Litovel a Mgr. B. Š. užíván jako Prckoviště.

 

Číslo: RM/321/9/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasís poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na zajištění účasti na mezinárodních závodech poštovních 

holubů v Litovli roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českomoravským svazem 

chovatelů poštovních holubů, místním spolkem Litovel, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu 

týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/322/9/2019 

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 T. R. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/323/9/2019 

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 P. N. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/324/9/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění dětského dne „Minitoulky“ 

v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel 

Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu 

týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/325/9/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč na organizační zajištění likvidace povrchové části 

skládky a na revitalizaci hlubokých vrstev skládky v okolí bývalého pramene Kamenice mezi obcemi 

Javoříčko a Střemeníčko roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Nadačním fondem Mosty - 

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

 

Číslo: RM/326/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zajištěním autobusové dopravy na družební setkání s revúckou školou 

v květnu 2019. Současně Rada města Litovel souhlasí s úhradou příspěvku z Mezinárodní spolupráce 

§ 6223 max. do výše 35.000 Kč.

 

Číslo: RM/327/9/2019 

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 Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 242, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Tři 

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

stavbu č. IP-12-8020163/VB/001, Tři Dvory, Janků – přípojka do 50m, 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/328/9/2019 

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 Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1573/7, 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-12-8013266/VB/001 Litovel, Masarykova, Knajbl, p. č. 2111. 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/329/9/2019 

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 

EMONTAS, s.r.o. Jiráskova ul. 1273/7a, Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 

544/1 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Unčovice obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016476/VB/001 Březové RD p. č. 279/13 - 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/330/9/2019 

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 zastoupená 

na základě plné moci projektantem K.V.Z. Zlín, dále jen CETIN a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 394, 406, 364 zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území Myslechovice, obec Litovel 

zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 11010-084239 

RVDSL1908_M_M_LITC12-LITC1HR_OK. 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/331/9/2019 

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 

EMONTAS, s.r.o. Jiráskova ul. 1273/7a, 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 IV-12-8016270/VB/001, Litovel Polní p. č. 383/3 smyčka 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/332/9/2019 

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 pověření vedoucím odd. 

Obnova DS Morava panem Ing. Romanem Plačkem a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 

59/1, 59/3, 59/6, 59/7, 283, 284/1, 285, 286, 287/1, 287/2, 287/5, 288, 305/1, 315, 316/2, 353/2, 353/5, st. 

79 a st. 81, to vše v k.ú. Rozvadovice, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
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Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8006307/002 - kabelové vedení NN, přípojkové skříně, rozpojovací 

skříně, uzemnění. 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/333/9/2019 

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 

EMONTAS, s.r.o. Jiráskova ul. 1273/7a, Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 

34/3 vedená jako ostatní plocha a parc.č. 403/5 vedená jako ostatní plocha, to vše v k.ú. Myslechovice, 

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

8006920/VB/001, Myslechovice 41 – přípojka do 50m 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/334/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou darovací smlouvu 

uzavřenou mezi městem Litovel jako dárcem a Olomouckým krajem jako obdarovaným, na nákup klavíru 

pro ZUŠ Litovel.

 

Číslo: RM/335/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci 

překládky sítě elektronických komunikací, které jsou podmiňující investicí stavby „VPIC Litovel, 

cyklostezka II/449“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) v rámci stavební 

akce „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/336/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekční práce pro V. etapu revitalizace 

sídliště. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností PRINTES-ATELIER s.r.o. Přerov, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/337/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku na ulici Rybníček 

v Litovli. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SUEZ Technický servis s.r.o., 

Šumperk, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/338/9/2019 

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

Dukelská odkanalizování rodinných domů“ a uzavření předložené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 

společností PRESSKAN system, a.s., IČ: 60743824, Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov.
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Číslo: RM/339/9/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci provedení nových kabelových rozvodů VO, MR, a OT 

se zhotovitelem SIGNALBAU a.s. Přerov a současně rozhodla o udělení výjimky (přímé zadání jednomu 

dodavateli) dle čl. 4 bod (3) Směrnice č. 2/2019. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit rozpočtovou změnu v předloženém znění. 

c) souhlasí s nabídkou společnosti x1net Czech s.r.o. Hovorčovice zastoupené Ing. K. na možnost uložení 

HDPE trubek pro optickou datovou vysokorychlostní síť do pozemků místní části Unčovice. 

 

Číslo: RM/340/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrh kupní smlouvy na dodávku „Robotického vysavače bazénového dna 

Hexagone Chrono 510+ s kabelem 40m, hadicí 38 cm / 51 m a čerpadla PREVA 100“ od dodavatele 

ASPR pool s.r.o. Praha. Současně Rada města Litovel doporučuje řediteli TS Litovel přijmout opatření, 

která povedou k tomu, aby nedošlo k vhazování kamenů a jiných předmětů, jenž by mohly zapříčinit škodu 

na tomto vysavači.

 

Číslo: RM/341/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje příkazní smlouvu na realizaci projektu „Revitalizace historické aleje 

z Litovle na Nové Zámky, část 1“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno - 

veřejné zakázky a dotace s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/342/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o zajištění sběru, svozu a využití biologicky 

rozložitelného odpadu. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Svozová s.r.o., Uničov, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/343/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o ukládání biologického odpadu na Kompostárně 

Nasobůrky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Kompostárna Nasobůrky s.r.o., v 

předloženém znění.

 

Číslo: RM/344/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 21 Smlouvy o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 

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

 

Číslo: RM/345/9/2019 

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

městem Litovel a příspěvkovou organizací TS Litovel, v předloženém znění.
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Číslo: RM/346/9/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 16/2019/RM až 19/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/347/9/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložené rozpočtové změny dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/348/9/2019 

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

 

Číslo: RM/349/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky v maximální výši 15.000 Kč z rezervního fondu Mateřské 

školy Gemerská, příspěvkové organizace na pořízení sušičky prádla.

 

Číslo: RM/350/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 53.000 Kč z rezervního do investičního fondu Základní 

školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc a s následným čerpáním z investičního fondu na opravu 

střechy budovy školy.

 

Číslo: RM/351/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje na základě vnitřní směrnice č. 2/2019, čl. III, odd. 3.2.2 výběr dodavatele 

– Josef Šon, IČ 689 16 574 – na realizaci akce „MŠ Gemerská – rekonstrukce soc. zařízení GI“ a zároveň 

schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

 

Číslo: RM/352/9/2019 

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

jejich čerpání pro Městský klub Litovel pro rok 2019.

 

Číslo: RM/353/9/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s nabídkou Moravia Consult Olomouc a.s. na zpracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a následně dokumentaci pro zadání stavby vybranému zhotoviteli akce „Lávka pro 

pěší - ul. Kollárova v Litovli“. 
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b) bere na vědomí informaci o stavebně technickém stavu Svatojánského mostu a Mostu přes Mlýnský 

potok na místní komunikaci s tím, že příprava na jejich opravy, popř. náhrady bude zařazena do plánu dle 

finančních možností města.

 

Číslo: RM/354/9/2019 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství“, dle čl. 3, bod (3), pro pořadatele MO KDU-ČSL a Charitu Šternberk, které 

zastupuje Ing. L. Z., pro akci, konanou dne 5. 5. 2019 na Staroměstském náměstí v Litovli.

 

Číslo: RM/355/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel v záležitosti zajištění organizace 

akce „Hanácké Benátky 2019“, které se budou konat 8. června 2019 v době od 10.00 - 22.00 hod. na nám. 

Přemysla Otakara v Litovli. 

Současně Rada města Litovel pro akci „Hanácké Benátky 2019“: 

a) uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

čl. 3, omezující opatření (3). 

b) uděluje výjimku z OZV 4/2016, kterou se mění OZV 12/2012 O veřejném pořádku, dle čl. 1 a dle čl. 4 

(používání zábavní pyrotechniky), odpálení ohňostroje před GJO. 

c) souhlasí s ponecháním tržby ze vstupného na radniční věž ve výnosech Městského klubu Litovel. 

d) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení. 

e) souhlasí s uzavřením náměstí Přemysla Otakara dne 7. 6. 2019 s částečnou průjezdností dle požadavku 

MK a s úplným uzavřením náměstí, včetně přilehlých ulic v den akce tj. 8. 6. 2019. 

f) souhlasí s bezplatným vstupem na přírodní koupaliště v Litovli od 9.00 do 19.00 hod. po předložení 

vstupenky na Hanácké Benátky 2019.

 

Číslo: RM/356/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí, aby až se uvolní vhodný byt, pak ho přednostně přidělit 5členné rodině 

paní K. P. z Olomouce.

 

Číslo: RM/357/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit „Pravidla Zastupitelstva města 

Litovel pro jednání, usnášení a hlasování osadních výborů“.

 

Číslo: RM/358/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s morální záštitou města Litovel nad celostátní konferencí Města 

budoucnosti, která se bude konat 30. 9. 2019 v Kongresovém centru Cubex v Praze. Současně Rada města 

Litovel souhlasí s užitím loga města Litovel při této akci.
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Číslo: RM/359/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy ze schůze Komise sociální a zdravotní ze dne 21. 1. 2019, 

13. 2. 2019 a 25. 2. 2019.

 

Číslo: RM/360/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 4. 3. 2019.

 

Číslo: RM/361/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 25. 3. 

2019.

 

Číslo: RM/362/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 11. 3. 2019.

 

Číslo: RM/363/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou změnu obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2017 a č. 3/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních 

podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

Číslo: RM/364/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s použitím znaku města Litovel do společenské karetní hry pro MUDr. N. H.

 

Číslo: RM/365/9/2019 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním mobilní WC toalety v blízkosti parku Míru ve variantě 

s možností mytí rukou v období od 12. 4. 2019 do 27. 9. 2019. Současně Rada města Litovel schvaluje 

rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace.

 

Číslo: RM/366/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě mezi městem Litovel a společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín. Předmětem této smlouvy je přeložka kabelu NN 

v rámci stavby: Řešení havarijního stavu na Radniční Moravě v ulici Husova.

 

Číslo: RM/367/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o dílo mezi společností Conbios s.r.o. se sídlem Ostřihom 31, 

66491 Ivančice a městem Litovel. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování biologického posouzení na 
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záměr: „Solární sušárna kalů u čistírny odpadních vod Litovel“.

 

Číslo: RM/368/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání k problematice „Protipovodňové opatření města 

Litovel“ ze dne 8. 3. 2019. Současně Rada města Litovel ukládá vedení města připravit materiál, týkající 

se protipovodňových opatření do dalšího zasedání Zastupitelstva města Litovel.

 

Číslo: RM/369/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje ukončení nájmu odstoupením od smlouvy s paní F. Š. na pronájem části 

pozemku parc.č. 803, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Lhůta k vyklizení pozemku včetně odstranění 

přístřešku se stanoví do 30. května 2019.

 

Číslo: RM/370/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s již přijatým usnesením rady města č. 305/8, bod b) upravenou 

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

s.r.o.), která je v souladu s § 13, vyhl. č. 428/2001 Sb., ZVK, dle přílohy č. 18, po odsouhlasení MZe 

Praha.

 

Číslo: RM/371/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vzít na vědomí odstoupení z funkce člena 

OV Chudobín pana P. Č. a na uprázdněné místo doporučuje zvolit pana M. M.

 

Číslo: RM/372/9/2019 

Rada města Litovel se seznámila s žádostí MUDr. Mgr. P. Ch., MBA ve věci provozování chirurgické 

ambulance pro území Litovel. Město Litovel tuto iniciativu vítá, ale vzhledem k tomu, že momentálně 

nemá k dispozici žádné prostory vhodné pro chirurgickou ambulanci, bude MUDr. Mgr. P. Ch., MBA 

evidován v seznamu uchazečů o volné prostory k pronájmu.

 

Číslo: RM/373/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy Bytové komise.

 

Číslo: RM/374/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

v budovách MěÚ Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a OSA – Ochranný svaz autorský 

pro práva k dílům hudebním, z.s., v předloženém znění.
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Číslo: RM/375/9/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o předpisu nákladů řízení v kauze Litovelská stavební 

s.r.o. pro insolvenčního správce.

 

Číslo: RM/376/9/2019 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, dle čl. 3, při konání veřejně přístupné akce „Slet čarodějnic“ konané dne 26. 4. 2019 

ve venkovním areálu Sokolovny v Litovli, pořadateli akce Sdružení nezávislých kandidátů Litovel.

 

Číslo: RM/377/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou směnnou smlouvu 

s doplatkem uzavřenou mezi městem Litovel jako prvním směňujícím a druhým směňujícím – manželé 

V. Z. a V. Z., bytem Rozvadovice.

 

Číslo: RM/378/9/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou darovací smlouvu 

uzavřenou mezi městem Litovel jako dárcem a společností HOPAX s.r.o. jako obdarovaným, jejímž 

předmětem je nepotřebný majetek – panely.

 

Číslo: RM/379/9/2019 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb. na 

pronájem části pozemku parc.č. 1573/21, vedeného v kultuře ost. komunikace/ost. plocha, v k.ú. Litovel, 

ul. Mlýnská o výměře cca 25 m
2
, z celkové výměry 706 m

2
, za účelem vybudování venkovního posezení 

pro nově otevřenou „Litovelskou kavárnu“ za podmínek ve zveřejnění: 

- pronájem na dobu neurčitou 

- posezení bude v provozu od května do září, každoročně (min. výše nájemného 300 Kč/měsíc) 

- v měsících leden - duben, říjen - prosinec, každoročně bude prostor využíván pro uskladnění nábytku z 

venkovního posezení (min. výše nájemného 100 Kč/měsíc) 

 
 

 

 

 

 

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

              starosta města              místostarosta města 

 


