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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 18. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. října 2019 

 

Číslo: RM/710/18/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o zajištění WC pro obsluhu a hosty dvou stánků s teplými nápoji, 

umístěných na nám. Přemysla Otakara v Litovli, v době od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019, v objektu Café Restaurant 

Záložna.

 

Číslo: RM/711/18/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 56/18, ostatní plocha, o výměře 321 m2, 

v k.ú. Víska u Litovle. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pozemek odprodat za cenu min. 250 Kč/m2 + příslušné DPH.

 

Číslo: RM/712/18/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy SML/11/218 formou výpovědí, uzavřené dne 30. 11. 2011 mezi 

městem Litovel a nájemcem panem J. P., na pronájem pozemku parc.č. 735, ostatní plocha, o výměře 258 m2 

a pozemku parc.č. 285/6, trvalý travní porost, o výměře 694 m2, k datu 30. 11. 2019. 

 

b) souhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem pozemku parc.č. 735, ostatní plocha, o výměře 258 m2 

a pozemku parc.č. 285/6, trvalý travní porost, o výměře 694 m2, za účelem sečení trávy na seno, případně pastviny 

pro koně, za cenu 1 Kč/m2/rok.

 

Číslo: RM/713/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem části pozemku parc.č. 574, ostatní 

plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Unčovice, za účelem umístění dřevěného přístřešku.

 

Číslo: RM/714/18/2019 

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 D. K. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru. 

 

Číslo: RM/715/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložených smluv (celkem 5 ks)  s názvem „Smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene č. 8800093287 – 8800093291“. Smlouvy budou uzavřeny mezi městem Litovel 
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a společností GasNet s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices s.r.o., Brno.

 

Číslo: RM/716/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby „Tenisový areál Komárov - zázemí sportovců“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

ASET studio s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/717/18/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s tím, že zveřejněné pozemky v rozsahu přílohy č. 1, kterou předložilo ZD Haňovice, budou 

propachtovány ZD Haňovice za účelem pěstování zemědělských plodin. 

b) schvaluje uzavření předložené Pachtovní smlouvy - SML/0275/2019/MH mezi městem Litovel a ZD Haňovice, 

na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou, za roční nájemné 356.949 Kč.

 

Číslo: RM/718/18/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu za účelem pořádání Výstavy za litovelskou 

archeologií mezi městem Litovel a Moravským zemským muzeem Brno, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 8849000523 mezi městem Litovel a pojišťovnou Kooperativa, a.s., 

v předloženém znění. Rada města Litovel současně zavazuje vedoucí muzea zajistit před zahájením výstavy veškerá 

opatření, která vyplývají ze schválené pojistné smlouvy.

 

Číslo: RM/719/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy mezi městem Litovel a Profi-tisk group s.r.o., 

Olomouc na zajištění tisku Litovelských novin v letech 2020 a 2021.

 

Číslo: RM/720/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy číslo SML/0279/2019/IT mezi městem Litovel 

a Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. s předmětem veřejné zakázky „TC Litovel 2020“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/721/18/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s prodloužením Smlouvy o dílo č. 94/2017 uzavřené dne 23. 3. 2017 se společností 

FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 32, Olomouc, IČ: 27841031.

 

Číslo: RM/722/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Udržovací práce na místní 

komunikaci na Pavlínce“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a zhotovitelem STRABAG a.s., 

v předloženém znění.
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Číslo: RM/723/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Myslechovice - doplnění 

splaškové kanalizace“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a zhotovitelem MYFA Olomouc s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/724/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo na stavební akci „Výměna oken - Gymnázium 

J. Opletala Litovel“. Dodatek č. 6 bude uzavřen mezi městem Litovel a zhotovitelem stavby panem Jiřím Novákem, 

Uherský Brod, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/725/18/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny číslo 99/2019/RM až 102/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/726/18/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství a zápis z jednání 

ze dne 18. 9. 2019.

 

Číslo: RM/727/18/2019 

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

města Litovel k 30. 9. 2019.

 

Číslo: RM/728/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí s proplacením nákladů na zajištění opravy zdi budovy tělocvičny SOŠ dle žádosti 

pana Z. J.

 

Číslo: RM/729/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci z národního programu MŽP – Programu obnovy 

přirozených funkcí krajiny na projekt: „Litovel – Chořelice, liniová výsadba dřevin“.

 

Číslo: RM/730/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem příkopového ramene na traktor s žací hlavou pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/731/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí se stavbou kovového přístřešku na skládku kameniva v areálu TS Litovel.
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Číslo: RM/732/18/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení o jmenování zimní pohotovostní skupiny TS Litovel na období 

listopad 2019 - březen 2020.

 

Číslo: RM/733/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy Bytové komise a nájemní smlouvy v předloženém znění.

 

Číslo: RM/734/18/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 17. 9. 2019.

 

Číslo: RM/735/18/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 23. 9. 2019.

 

Číslo: RM/736/18/2019 

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

zastoupené starostou města a povinným panem M. K., bytem Zábřežská 102/31, 789 95 Mohelnice, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 444/67, zapsané pro katastrální území Savín, obec Litovel na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu „Savín – prodloužení dešťové kanalizace do vodního toku“. Zřízení věcného břemene 

je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/737/18/2019 

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

zastoupené starostou města a povinnou paní P. L., bytem Savín 17, jako vlastníkem pozemků parc.č. 79/3 a 79/1, 

zapsaných pro katastrální území Savín, obec Litovel na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro 

stavbu „Savín – prodloužení dešťové kanalizace do vodního toku“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/738/18/2019 

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

zastoupené starostou města a povinným panem MUDr. F. R., bytem U vrby 1877/4, Šternberk, jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 776/17, zapsaný pro katastrální území Litovel, obec Litovel na LV č. 3022 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu „Cyklistická stezka Červenka – Litovel (hrázka)“. Zřízení věcného břemene je 

úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/739/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, 

tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupené na základě plné moci společností 

GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 1573/4 ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu „přeložka plynárenského zařízení“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena ve výši 500 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.
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Číslo: RM/740/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo: „Obnova živičných povrchů – 

Myslechovice“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a zhotovitelem stavby: SDRUŽENÍ LITOVEL 

2017, zastoupeno reprezentantem sdružení: INSTA CZ s.r.o. a účastníkem sdružení: MODOS s.r.o., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/741/18/2019 

Rada města Litovel neschvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele IN/CZ-014/2018 uzavřené 

mezi městem Litovel, obcí Haňovice a Sdružení Litovel 2017 (INSTA CZ s.r.o. a MODOS spol. s.r.o.), 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/742/18/2019 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem Litovel a Ing. L. G. z Litovle, 

na pronájem části pozemku parc.č. 305/1, o výměře cca 6 m2, ost. plocha, v k.ú. Litovel, v souladu s čl. V. smlouvy 

výpovědí, k datu 30. 11. 2019, včetně odklizení stánku.

 

Číslo: RM/743/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje výběr nájemce na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, 

v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, losováním.

 

Číslo: RM/744/18/2019 

Rada města Litovel schvaluje ocenění úspěšných reprezentantů na MS ve zpracování textu v Cagliari E. S. a Š. K. 

Na 11. zasedání ZML jim bude předáno poděkování města spojené s finančním darem ve výši 2.000 Kč.

 

Číslo: RM/745/18/2019 

Rada města Litovel uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, omezující opatření (3), bod 3., při veřejnosti přístupných akcích, konaných 

ve dnech 29. 11. 2019 (rozsvícení vánočního stromu), 5. 12. 2019 (Slet čertů, Mikulášů a andělů), 11. 12. 2019 

(Česko zpívá koledy) a 17. 12. 2019 (Andělské vánoce - multimediální kamion) pro pořadatele Městský klub 

Litovel. Současně Rada města Litovel souhlasí: 

a) se snížením vstupného 20 Kč/osoba na vánoční výstupy na radniční věž 29. 11., 5. 12., 11. 12. od 16.00 

do 18.00 hod. 

b) se součinností TS Litovel, p. o., (stavba stánků a následná demontáž, úklid po akcích, zajištění vody do kotvících 

nádob k pódiu) 

c) se součinností MP Litovel v uvedené dny 

d) s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení 

e) se zpřístupněním elektrických rozvaděčů na nám. Přemysla Otakara v Litovli

 
 
 
 

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

               starosta města                místostarosta města 
 


