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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 11. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. května 2019 

 

Číslo: RM/428/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost dcer (R. M. a J. V.) paní F. Š., které jí zastupují v souladu 

s přijatým usnesením rady města č. 369/9 ve věci ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 

parc.č. 803, v k.ú. Litovel. 

 

Číslo: RM/429/11/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s úhradou poloviny nákladů na demolici přístřešku a odklizení všech věcí 

z pozemku parc.č. 803, v k.ú. Litovel v termínu do 30. 4. 2019.

 

Číslo: RM/430/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí, aby město Litovel ke dni 31. 5. 2019 převzalo pozemek parc.č. 803, v k.ú. 

Litovel ve stavu, v jakém se nachází včetně chatky. Odbor MHaSI připraví návrh na zveřejnění pronájmu 

pozemku parc.č. 803, v k.ú. Litovel ve stávajícím stavu tj. včetně chatky s tím, že bude-li v budoucnu 

nájemní smlouva vypovězena, nájemce se zaváže k povinnosti na vlastní náklady chatku zlikvidovat.

 

Číslo: RM/431/11/2019 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit směnu nemovitostí umístěné na 

pozemku parc.č. 54/1 zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba Myslechovice č. p. 19 rod. dům) 

o výměře 563 m2 s pozemkem parc.č. 34/5 trvalý travní porost o výměře 347 m2, s částí pozemku parc.č. 

34/4 trvalý travní porost o výměře cca 313 m2 (celková výměra 3 003 m2), s částí pozemku parc.č. 117/1 

orná půda o výměře cca 1 572 m2 (celková výměra 42 785 m2).

 

Číslo: RM/432/11/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí opakovanou petici ve věci zrušení in-line hřiště na sídlišti Karla Sedláka. 

b) bere na vědomí vyjádření DDM Litovel, Městské policie Litovel a vedoucího odboru MHaSI k in-line 

hřišti. 

c) ukládá vedení města vytipovat vhodnější možnost přemístění in-line hřiště a zabývat se koncepcí 

vybudování nového in-line hřiště s prvky, které odpovídají současným parametrům.
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Číslo: RM/433/11/2019 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí se zveřejněním odprodeje části pozemku parc.č. 62/2 zahrada o předpokládané výměře cca 

2 600 m2 na výstavbu rodinného domu. Cena pozemku min. 400 Kč/m2. Ostatní podmínky budou 

nastaveny standardně. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel záměr odprodeje nezveřejnit.

 

Číslo: RM/434/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. st. 2973 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Litovel o výměře 56 m
2
 za min. cenu 250/m

2
.

 

Číslo: RM/435/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a N. M. na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2019, za účelem provozování pohostinství v objektu 

č. p. 57 v Litovli, místní část Rozvadovice.

 

Číslo: RM/436/11/2019 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0158/2019/MH), na 

pronájem části pozemku parc.č. 515/1, díl č. 3, zahrada, o výměře 240 m2 v souladu se zveřejněním záměru 

města, uzavřenou mezi městem Litovel a paní Š. S. z Litovle, za účelem zřízení zahrádky, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1. 6. 2019.

 

Číslo: RM/437/11/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0159/2019/MH) na pronájem části 

pozemku parc.č. 1573/21, ostatní komunikace/ostatní plocha, o výměře 25 m2, v lokalitě Mlýnská 

v Litovli, za účelem zřízení venkovního posezení pro návštěvníky Litovelské kavárny, na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 6. 2019, uzavřenou mezi městem Litovel a paní Mgr. MgA. Z. S. Ph.D. z Litovle, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/438/11/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na podporu zdravotně postižených 

dětí v roce 2019. Důvodem pro neposkytnutí daru je omezený rozpočet města a velký počet podobných 

žádostí.

 

Číslo: RM/439/11/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na účast tanečního souboru Kaster na MIA festivalu 

v Praze dne 25. 5. 2019. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/440/11/2019 

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. 172/1 – ostatní plocha, 1602/3 – ostatní plocha a 1602/4 – ostatní plocha, zapsané pro katastrální 

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

11010-060485 RVDSL1617_M_M_LITL15_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.

 

Číslo: RM/441/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební 

povolení stavby „Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/442/11/2019 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. 

Litovel“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené 

v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) 

s vítězných uchazečem společností: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, 

IČ: 43005560.

 

Číslo: RM/443/11/2019 

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

„Město Litovel - rekonstrukce místní komunikace Čihadlo“. Současně Rada města Litovel schvaluje 

uzavření předložené Smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) s vítězným uchazečem: STRABAG a.s., Praha 5, 

Smíchov, Na bělidle 198/21, IČ: 60838744.

 

Číslo: RM/444/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy č. Z_S24_12_8120063638 o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, týkající se přeložky NN pro akci: 

„Litovel - místní komunikace Čihadlo“.
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Číslo: RM/445/11/2019 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel neschválit přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 

50.000 Kč, poskytovanou za účelem částečné úhrady výdajů na akci Myslechovice, rekonstrukce 

balustrády u kříže se sousoším Kalvárie. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel, aby tato akce byla z rozpočtu pro rok 2019 vyjmuta 

a schválené finanční prostředky rozpočtovou změnou převedeny na dokrytí finančních prostředků na 

dokončení tenisových kurtů.

 

Číslo: RM/446/11/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace v rámci Dotačního 

programu Olomouckého kraje - Program na podporu JSDH 2019 – dotační titul č. 1 Dotace na pořízení, 

technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého 

kraje 2019 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/447/11/2019 

Rada města Litovel neschvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení pochozího průzkumu zadaného úseku 

povodí Moravy mezi Řimickým jezem a Hynkovským jezem. 

 

Číslo: RM/448/11/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 39/2019/RM až 43/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/449/11/2019 

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

 

Číslo: RM/450/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Informaci o převodu finančních prostředků na činnost odborného 

lesního hospodáře.

 

Číslo: RM/451/11/2019 

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

účtech města Litovel k 30. 4. 2019.
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Číslo: RM/452/11/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s převedením částky 180.000 Kč z rezervního do investičního fondu Základní školy Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc a s následným čerpáním z investičního fondu na výdaje spojené se 

splněním standardu konektivity školy pro projekt IROP. 

b) souhlasí s čerpáním částky max. 20.000 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Jungmannova 

655, okres Olomouc na vyčištění studny ve školním dvoře.

 

Číslo: RM/453/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené Závěrečné protokoly z veřejnosprávní kontroly.

 

Číslo: RM/454/11/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit výkup části pozemků 

o velikosti 211 m2 z pozemku parc.č. 147/1, ovocný sad, v k.ú. Nová Ves z celkové výměry 2 792 m2 

a 209 m2 z pozemku parc.č. 147/2, orná půda v k.ú. Nová Ves z celkové výměry 2 421 m2 od majitelky 

P. B. za cenu max. 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/455/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem kontejneru na Avii pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/456/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem traktorového přívěsu pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/457/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí organizační řád tenisového hřiště, které je ve správě tenisového 

oddílu TJ Tatran Litovel, z.s.

 

Číslo: RM/458/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 10. 4. 2019.

 

Číslo: RM/459/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 30. 4. 2019.

 

Číslo: RM/460/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 6. 5. 2019.
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Číslo: RM/461/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Dozorčí rady společnosti FCC Litovel, s.r.o. ze dne 

24. 4. 2019.

 

Číslo: RM/462/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy ze dne 29. 4. 2019.

 

Číslo: RM/463/11/2019 

Rada města Litovel 

bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 15. 4. 2019.

 

Číslo: RM/464/11/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů pro stálou expozici 

muzea Litovel mezi městem Litovel a Národním muzeem Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/465/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem části pozemku parc.č. 1573/18, 

za účelem dočasného venkovního posezení v letní sezóně po dobu od 7. 6. do 30. 9. a od roku 2020 

v období květen až září za nájemné 300 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/466/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou odpovědí pro J. Š. z Chudobína.

 

Číslo: RM/467/11/2019 

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

a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci 

společností Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27779319, DIČ 

CZ27779319 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 265 (ostatní plocha), v k.ú. Tři Dvory 

u Litovle, obec Litovel, zapsané pro katastrální území Litovel, obec Litovel na LV č. 10001 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8004992/02 nadzemní elektrické vedení 

VN 22kV. 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/468/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 13. 5. 2019.
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Číslo: RM/469/11/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k akci „Rekonstrukce lesní cesty 

za lesní školkou v Litovli“ se zhotovitelem společností LAZAM uničovská stavební s.r.o., se sídlem 

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov.

 

Číslo: RM/470/11/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí sdělení k žádosti o poskytnutí dotace na akci/projekt s názvem: 

Výstavba tenisového areálu v Litovli - Komárov, II. etapa.

 

Číslo: RM/471/11/2019 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti Městského klubu Litovel o příspěvek Olomouckého kraje 

na činnost informační sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2019. Současně Rada města Litovel souhlasí 

s případným uzavřením smlouvy.

 

Číslo: RM/472/11/2019 

Rada města Litovel 

a) svěřuje dle ustanovení § 102 odst. 3) zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů městskému úřadu 

rozhodování o uzavírání krátkodobých smluv o nájmu majetku města, jehož předmětem je kulturní 

zařízení nebo veřejné prostranství v místní části Litovle za účelem konání sportovních a jiných kulturních 

a společenských akcí. 

b) schvaluje vnitřní předpis č. 3/2019/RML „Směrnice o postupu Osadních výborů v místních částech 

města Litovel v souvislosti s péčí o majetek města a hospodaření osadních výborů“. 

 
 

 

 

 

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

              starosta města              místostarosta města 

 


