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   M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 12. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. června 2019 

 

Číslo: RM/473/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předávací protokol ze dne 29. 5. 2019 v záležitosti předání části 

pozemku parc.č. 803, v k.ú. Litovel včetně informace o demolici přístřešku. V souladu s přijatým 

usnesením rady města č. 430/11 i nadále souhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem pozemku 

parc.č. 803, v k.ú. Litovel, na zahrádku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 

2 Kč/m2/rok. 

 

Číslo: RM/474/12/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 404/1, ostatní 

komunikace, o předpokládané výměře cca 40 m2. 

 

Číslo: RM/475/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku VS6338202119 pro realizaci stavby 

„II- 449 Unčovice – Litovel, úsek A2, A3, B, C a II/449 MÚK Unčovice – Litovel, okružní křižovatka II 

– 449 a III- 4498 Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizace, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/476/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s konáním akce Letní dovádění na koupališti v Litovli; termín a další organizační záležitosti 

již bude organizátor akce řešit s provozovatelem koupaliště. 

b) schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění akce Letní dovádění, která 

proběhne na městském koupališti během běžného provozu. 

c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a panem V. B. v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

 

Číslo: RM/477/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na sportovní činnost V. V. v roce 2019. 

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

rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 
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Číslo: RM/478/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Pony klub Olešnice, 

z. s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/479/12/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121527641, 19_SOBS01_4121527636, 

19_SOBS01_4121527638 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín v rámci připravované akce „Odkanalizování a 

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

 

Číslo: RM/480/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu, 

b) schvaluje uzavření smluv dle důvodové zprávy, 

c) ukládá starostovi města podepsat schválené smlouvy. 

 

Číslo: RM/481/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel revokovat usnesení č. 8/7/2019 přijaté na 7. zasedání, 

konaném dne 11. 4. 2019. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou veřejnoprávní smlouvu uzavřenou 

mezi městem Litovel jako poskytovatelem dotace a Základní uměleckou školou Litovel, Jungmannova 

740/11, Litovel jako příjemcem dotace, na nákup klavíru. 

 

Číslo: RM/482/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit darovací smlouvu mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem. Na základě této smlouvy dárce (Olomoucký kraj) daruje obdarovanému 

(městu Litovel) finanční prostředky ve výši 35.000 Kč. 
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Číslo: RM/483/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování a zajišťování služeb při realizaci akce 

„Revitalizace historické aleje z Litovle na Nové Zámky, v k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a K. D., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/484/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na realizaci projektu: „Revitalizace historické aleje 

z Litovle na Nové Zámky, část 1“. 

b) schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Revitalizace historické aleje z Litovle na Nové Zámky, 

část 1“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností FCC Prostějov s.r.o., 

v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/485/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IZ-12-8001685. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/486/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele Elektro Jarmar 

s.r.o. na akci „Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů objektů č.p. 778 a 779 včetně 

instalace klimatizace v objektu 778“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem. 

 

Číslo: RM/487/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu SML/0162/2019/IT - Smlouva o výprose uzavřenou ve smyslu 

ust. § 2189 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městem 

Litovel a společností DOUBRAVA.NET, s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/488/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ke stavbě: „Radniční Morava - řešení 

havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“. 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/489/12/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo akce „Rekonstrukce a oprava 

dešťové kanalizace v Myslechovicích“ na rozšíření projekčních prací. Dodatek č. 1 bude uzavřen 

mezi městem Litovel a zhotovitelem VODIS Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/490/12/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek ke smlouvě mezi městem 

Litovel a TJ Tatranem Litovel, z. s., kterým bude umožněno využít již poskytnutou dotaci i na úhradu 

cestovného trenérů a hráčů na tréninkové jednotky a na odměny hráčům. 

 

Číslo: RM/491/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi Povodím Moravy s.p. a městem 

Litovel, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/492/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu Daňového poradenství Tomáš Paclík, a.s. a ukládá 

vedoucímu finančnímu odboru, aby ve spolupráci s daňovým poradcem vyspecifikoval bod č. 3 týkající 

se možnosti uplatnění odpočtu DPH (u oprav společných částí na budově Záložny). 

 

Číslo: RM/493/12/2019 

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

2019. 

 

Číslo: RM/494/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu, 

b) schvaluje rozpočtové změny 45/2019/RM až 50/2019/RM dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/495/12/2019 

Rada města Litovel: 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle předloženého návrhu. 
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Číslo: RM/496/12/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou změnu obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, 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, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016, č. 2/2017 a 1/2019. 

 

Číslo: RM/497/12/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace z Ministerstva vnitra 

na akci Litovel - Prázdninový pobyt 2019. 

 

Číslo: RM/498/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje nabídku společnosti STRABAG a.s. znění na realizaci udržovacích prací 

na místní komunikaci na Pavlínce, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/499/12/2019 

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

na veřejném prostranství dle čl. 3, bod (3) pro pana J. M. ze Smržic, po dobu umístění vlastního prodejního 

stánku na náměstí Přemysla Otakara v Litovli u vánočního stromu, v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 

2019. Místní poplatek ze stánkového prodeje bude stanoven odborem MHaSI dle OZV 2/2012. Rada 

města Litovel požaduje po panu J. M., aby do konce září 2019 doložil doklad o zajištění toalet 

pro zaměstnance stánku a zákazníky. V případě nedoložení potvrzení si město Litovel vyhrazuje právo 

od nájemní smlouvy odstoupit. 

 

Číslo: RM/500/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 18. 5. 2019. 

 

Číslo: RM/501/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z I. otevřeného setkání a ukládá vedení města zabývat se dosud 

nezodpovězenými dotazy. 

 

Číslo: RM/502/12/2019 

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

27. 5. 2019. Na základě bodu č. 8 zmíněného zápisu Rada města Litovel žádá DDM Litovel, aby předložil 

přehled předpokládaných nákladů na zajištění rozšířeného provozu dětského dopravního hřiště pro 

veřejnost, který by byl v sobotu dopoledne na 2 hodiny. 
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Číslo: RM/503/12/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr zřídit právo stavby k části 

pozemku parc.č. 856/103 a 2765, v k.ú. Litovel na dobu 20 let za účelem vybudování kuželny včetně 

přístupových komunikací (a případně parkovacích míst). 

 

Číslo: RM/504/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách 

Olomouckého kraje za rok 2018. 

 

Číslo: RM/505/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0174/2019/MH), na pronájem části 

pozemku parc.č. 1573/18, ost. plocha/ost. komunikace, v k.ú. Litovel, ul. Boskovicova, uzavřenou 

mezi městem Litovel a T. H. z Litovle, za účelem umístění venkovního posezení pro Kavárnu 

Kafemlejnek, v roce 2019 od 7. 6. do 30. 9., a v dalších letech od 1. 5. do 30. 9. 

 

Číslo: RM/506/12/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí podanou výpověď z nájmu zahrádky v souladu s uzavřenou 

Pachtovní smlouvou (SML//15/144), na část pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, 

v k.ú. Litovel, podanou M. V. z Litovle. 

 

Číslo: RM/507/12/2019 

Rada města Litovel: 

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

dle čl. 3, bod (3), pro pořadatele Městský klub Litovel, při konání veřejnosti přístupné akce „Letní 

kina“, které se bude konat ve dnech 21. - 24. 7. 2019 (4 dny), v době od 21.00 do 24.00 hod., na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. 

     V souladu s OZV 1/2019 nelze udělit výjimku z nočního klidu. 

b) souhlasí s tím, že akce se bude konat na nám. Přemysla Otakara v Litovli před budovou Městského 

klubu až po lékárnu BENU, tj. mimo vyhrazený prostor, určený pro pořádání kulturních a sportovních 

akcí, za předpokladu, že pořadatel akce, tj. Městský klub zajistí dočasné uzavření provozu na místní 

komunikaci vydáním příslušného rozhodnutí z odboru dopravy. 

 

Číslo: RM/508/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Litovel-

Dukelská, odkanalizování rodinných domů“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel a 

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

v předloženém znění. 
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Číslo: RM/509/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazních smluv č. 1903-003 a 1903-004 s firmou 

ENSYTRA, s.r.o. se sídlem v Mohelnici na realizaci postupného nákupu elektrické energie a zemního 

plynu pro období dodávky od roku 2020 do 2023. 

 

Číslo: RM/510/12/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39,odst. 1., 

zák. č.128/2000 Sb. s pronájmem části pozemku parc.č. 886/3, ost. plocha/ost. komunikace o výměře 

cca 30 m2, v k.ú. Litovel, ul. Kollárova, za účelem zajištění venkovního posezení pro návštěvníky Pivnice 

Myslivna v Litovli. 

 

Číslo: RM/511/12/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu mezi městem Litovel a 

Římskokatolickou farností Litovel na opravu fasády fary. 

 

Číslo: RM/512/12/2019 

Rada města Litovel postupuje materiál „Hala – varianty vytápění a VZT“ k projednání do Zastupitelstva 

města Litovel. Rada města Litovel doporučuje tento materiál projednat dne 10. 6. 2019 na pracovní 

schůzce se členy zastupitelstva a ukládá vedoucímu OŠKS připravit na tuto pracovní schůzku bližší 

informace k nákladům na provoz. 

 

Číslo: RM/513/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu v rámci rozpočtu OŠKS dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/514/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje přerozdělení investiční a neinvestiční složky finanční výpomoci v rámci 

předfinancování projektu IROP z programu 11703 dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/515/12/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložené návrhy na ocenění Litovelské naděje 2019 a rozhodla, že 

ocenění obdrží čestné uznání a finanční hotovost ve výši 1.000 Kč. 

 
 

 

 

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

              starosta města              místostarosta města 

 


