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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 17. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. září 2019 

 

Číslo: RM/678/17/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zveřejnění záměru odprodeje části 

pozemků parc.č. 725/1, 725/13, 725/14 a 725/15 vše orná půda, v k.ú. Litovel, o předpokládané celkové výměře cca 

6 685 m2 za účelem výstavby bytových domů, chodníků, obslužné komunikace, parkovacích stání a přístřešků, 

veřejného osvětlení, míst pro sběr odpadu a dětského hřiště za stanovených podmínek, které jsou uvedeny 

v odůvodnění návrhu usnesení včetně stanovení ceny min. 1.000 Kč/m2.

 

Číslo: RM/679/17/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Nájemní smlouvy mezi městem Litovel a Státním pozemkovým 

úřadem za účelem realizace stavby „Cyklostezka Tři Dvory - Litovel v souběhu II/447“.

 

Číslo: RM/680/17/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění mezinárodní výstavy velkých voláčů, která 

se bude konat dne 26. - 27. 10. 2019 v Litovli, a účast na výstavách v zahraničí. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z. s., Klubem 

chovatelů holubů velkých voláčů v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/681/17/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 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 EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 34/3, ostatní plocha/ostatní komunikace, a parc.č. 348, ostatní 

plocha/ostatní komunikace, to vše v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8017364/VB/001 Myslechovice, pč. 142/41 - 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/682/17/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 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 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250 

a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 975/10, 1616/2, 1280/60, 1280/4, 1280/31, 1004/2, to vše v k.ú. 

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

8016724/BVB/001 - „Zařízení distribuční soustavy“. 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/683/17/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje uzavření smluv s Komerční bankou, a.s. dle důvodové zprávy. 

c) ukládá starostovi města podepsat schválené smlouvy.

 

Číslo: RM/684/17/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Unčovice, dešťová kanalizace - stoka C“. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Unčovice, 

dešťová kanalizace - stoka C“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, 

p. o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/685/17/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí Zvací dopis Čj. SZIF/2019/0543812 od RO SZIF Olomouc k podpisu Dohody o poskytnutí 

dotace z Programu rozvoje venkova ČR. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s podpisem Dohody o poskytnutí dotace ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu (v rámci Programu rozvoje venkova) na realizaci projektu „Rekonstrukce lesní 

cesty za lesní školkou v Litovli“.

 

Číslo: RM/686/17/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a Základní školou Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/687/17/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem pořádání Výstavy za litovelskou 

archeologií mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém znění. 

b) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem pořádání Výstavy za litovelskou 

archeologií mezi městem Litovel a Národním památkovým ústavem Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/688/17/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu Rozpočtu města Litovel na rok 2020 připravenou k projednání 

v Zastupitelstvu města Litovel dne 19. 9. 2019. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout usnesení dle připravené důvodové zprávy.
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Číslo: RM/689/17/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny číslo 91/2019/RM až 97/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/690/17/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle předloženého návrhu. 

 

Číslo: RM/691/17/2019 

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

 

Číslo: RM/692/17/2019 

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

města Litovel k 31. 8. 2019.

 

Číslo: RM/693/17/2019 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/694/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informace od zástupců Litovelské cukrovarny a.s. a souhlasí se zveřejněním 

těchto informací v Litovelských novinách a na webu města Litovel.

 

Číslo: RM/695/17/2019 

Rada města Litovel souhlasí s prominutím úhrady nájmů v KD v Nasobůrkách pořadatelům akcí „Noční soutěž 

hasičů“ dne 28. 9. 2019 a „Rozsvěcování stromku“ dne 30. 11. 2019. Současně Rada města Litovel požaduje 

uhrazení režijních nákladů za energie, které vzniknou při pořádání těchto akcí.

 

Číslo: RM/696/17/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 17.400 Kč od Kimberly-Clark s.r.o., Praha 

pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/697/17/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit výkup pozemků parc.č. 1815/3, ostatní 

plocha, zeleň, v k.ú. Litovel o výměře 123 m2 a parc.č. 1815/4, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litovel o výměře 43 m2, 

vzniklé oddělením z pozemku parc.č. 1815/1, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Litovel od vlastníka Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. 
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Číslo: RM/698/17/2019 

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

prostranství, dle čl. (3), bod (3), pro Místní organizaci Českého rybářského svazu, z.s. Litovel, při konání veřejnosti 

přístupných akcích dne 28. 9. 2019 (rybářské závody) a dne 5. 10. 2019 (výlov rybníků) v prostoru obou litovelských 

rybníků.

 

Číslo: RM/699/17/2019 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti Litovelského bytového družstva a souhlasí s požadovanými změnami 

nájemního vztahu k bytu č. 9/V/410-15 na adrese Severní č. 1259/9, Litovel.

 

Číslo: RM/700/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí dopis a požadavky paní M. K. z Litovle.

 

Číslo: RM/701/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 26. 8. 2019. Současně 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI, aby vytipoval dvě místní části na zpracování ÚSVP a zařadil financování 

těchto studií do Rozpočtu města Litovel na rok 2020.

 

Číslo: RM/702/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 26. 8. 2019.

 

Číslo: RM/703/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 2. 9. 2019. 

Současně Rada města Litovel ukládá panu místostarostovi, aby s danou komisí spolupracoval ve věci přemístění in-

line hřiště.

 

Číslo: RM/704/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 9. 9. 2019.

 

Číslo: RM/705/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 11. 9. 2019.

 

Číslo: RM/706/17/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Litovel a pojišťovnou Koopertiva, a.s., 

v předloženém znění. Současně Rada města Litovel ukládá vedoucí muzea zajistit veškeré možnosti proti případným 

škodám na vystavených exponátech.
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Číslo: RM/707/17/2019 

Rada města Litovel souhlasí s rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu OŠKS na zajištění nutných nákladů 

spojených s realizací akce zateplení budovy ŠJ Litovel.

 

Číslo: RM/708/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí nabídku Zemědělského družstva Haňovice na pacht pozemků ve vlastnictví 

města Litovel.

 

Číslo: RM/709/17/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o postupném nákupu elektřiny a zemního plynu na období 2020 – 

2023 a postupuje dle usnesení č. 509/12 ze dne 6. 6. 2019.

 

 

 

 

           Mgr. Lubomír Broza v. r.                                                          Bc. Zdeněk Jančí v. r. 

              místostarosta města              člen rady města 
 


