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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 21. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. října 2019 

 

Číslo: RM/749/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., 

na pronájem části pozemku parc.č. 307, trvalý travní porost, o výměře 1 750 m
2
, z celkové výměry z 2 876 m

2
 a části 

pozemku parc.č. 308, trvalý travní porost, o výměře 8 225 m
2
, z celkové výměry z 16 106 m

2
, na dobu neurčitou 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 1.500 Kč, za účelem sečení trávy, sklizeň sena, případně jako 

pastvina pro koně.

 

Číslo: RM/750/21/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na náklady vytápění během Šipkařského dne v sokolovně 

v Unčovicích dne 28. 12. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a I. S. z Unčovic v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/751/21/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na pořízení dresů pro šipkařský klub „Klikaři Litovel“. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. H. z Litovle v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce. 

c) souhlasí s použitím znaku města na dresech pro tento šipkařský klub.

 

Číslo: RM/752/21/2019 

Rada města Litovel 

a) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro osadní výbor Chořelice. 

b) doporučuje, aby náklady spojené s organizačním zajištěním Slavnostního průvodu a pietního aktu k výročí 

vzniku republiky byly hrazeny z položky vyhrazené OV Chořelice v rozpočtu města. Rada města Litovel současně 

upozorňuje, že případné smlouvy nebo objednávky musí být uzavřeny prostřednictvím příslušného odboru města 

Litovel.

 

Číslo: RM/753/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Zemní vedení 

VO, MR, OK, osazení a zapojení osvětlovacích bodů VO v Březové“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a statutárním městem Olomouc, v předloženém znění.
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Číslo: RM/754/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi městem Litovel a firmou PAULLA, 

s.r.o. ve věci zajištění služby - zajíždění pojízdné prodejny s pečivem a potravinami do místní části Unčovic, 

2x týdně, v průběhu měsíců listopad a prosinec 2019, za cenu 1.200 Kč/měsíc bez DPH. Současně Rada města 

Litovel požaduje, aby odbor MHaSI zmapoval situaci prodejen se smíšeným zbožím v jednotlivých místních 

částech.

 

Číslo: RM/755/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo v rámci realizace projektu: „Radniční Morava – 

řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova“.

 

Číslo: RM/756/21/2019 

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 cestovních nákladů 

členům a trenérům oddílu TJ Tatran Litovel, z. s. na trénink a zápasy z Litovle do místa konání tréninku nebo 

zápasu.

 

Číslo: RM/757/21/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny číslo 104/2019/RM až 110/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/758/21/2019 

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

ze dne 22. 10. 2019.

 

Číslo: RM/759/21/2019 

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

 

Číslo: RM/760/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje změnu odpisového plánu šokového zchlazovače Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/761/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích pro Městský klub Litovel.

 

Číslo: RM/762/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předložení koncepce Muzea Litovel na roky 2020 – 2023 v termínu s tím, že 

členové Rady města Litovel se touto koncepcí budou i nadále zabývat.
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Číslo: RM/763/21/2019 

Rada města Litovel ukládá Školní jídelně Litovel, příspěvkové organizaci odvod ve výši 210.013,52 Kč z fondu 

investic do rozpočtu zřizovatele.

 

Číslo: RM/764/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Národního programu životního prostředí, výzva 

č. 5/2019 „Snížení světelného znečištění v CHKO“ na rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Litovel, především 

na komunikacích Dukelská, Žerotínova a v přilehlých ulicích a v místních částech Chořelice a Nasobůrky.

 

Číslo: RM/765/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o připravovaném developerském projektu „Resort Chořelice“ 

na pozemcích parc.č. 19 a st. 14, v k.ú. Chořelice.

 

Číslo: RM/766/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za 1. - 9. 2019, včetně plnění finančního plánu 

TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/767/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za III. Q/2019.

 

Číslo: RM/768/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z II. Otevřeného setkání s občany ze dne 16. 10. 2019.

 

Číslo: RM/769/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 14. 10. 2019.

 

Číslo: RM/770/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 9. 10. 2019. Současně 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI zadat projektovou dokumentaci na opravu komunikace v parku Míru 

v Litovli.

 

Číslo: RM/771/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu ze dne 14. 10. 2019. Současně Rada 

města Litovel souhlasí s doporučeními v něm uvedenými a pověřuje příslušné orgány a odbory k realizaci těchto 

opatření: 

a) častější kontroly a napomínání chybně parkujících řidičů v ul. Sušilova – MP Litovel.  

b) ponechání stávajícího stavu s hlavní silnicí od ul. Kysucká směrem k náměstí Přemysla Otakara – odbor MHaSI.  

c) svolání jednání se zástupci firmy Brazzale Moravia a.s., aby byl zabráněn výjezd cisternám s vytékající vodou 

z areálu této firmy – vedení města.  

d) ponechání stávajícího stavu tj. bez vodorovně vyznačených parkovacích stání v ul. Palackého – odbor MHaSI.  

e) svolání jednání s autorem projektu nové cyklostezky podél průtahu na ul. Dukelská a Ing. Petrem Váňou, členem 
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Komise pro dopravu – vedení města.

 

Číslo: RM/772/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o předání majetku k hospodaření uzavřenou mezi městem Litovel 

a Mateřskou školou Gemerská, příspěvková organizace ve věci bezúplatného převodu dlouhodobého hmotného 

majetku - akátové herní sestavy Strážnice mini do majetku MŠ Gemerská.

 

Číslo: RM/773/21/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, na pronájem části 

pozemku parc.č. 276/8, ostatní plocha/zeleň, o výměře cca 20 m
2
, z celkové výměry z 603 m

2
, za účelem umístění 

dřevěného stánku se skladem s prodejem pečiva, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu 

7 Kč/m
2
/den.

 

Číslo: RM/774/21/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost pana S. J. z Litovle, adresovanou Krajskému úřadu Olomouckého 

kraje, odboru dopravy, ve věci sjednání nápravy - dokončení vyčištění a vyspádování příkopu v úseku před jeho 

domem.

 

Číslo: RM/775/21/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z losování, konaného dne 30. 10. 2019, na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, 

v k.ú. Litovel. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Litovel a vylosovaným nájemcem panem M. B. z Litovle, 

na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, v souladu se zveřejněním 

záměru města.

 

Číslo: RM/776/21/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje objednání zvukové techniky a osvětlení u firmy OK SOUND při konání akce „Vzpomínka na listopad“.  

b) souhlasí s uhrazením částky 10.000 Kč firmě OK SOUND.

 

Číslo: RM/777/21/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uhrazením nákladů 20.000 Kč na slavnostní ukončení projektu „Výstavba 

kanalizační sítě“ ve městě Litovel - místní část Myslechovice a v obci Haňovice.

 

Číslo: RM/778/21/2019 

Rada města Litovel souhlasí s opravou střechy objektu TS Litovel, ve kterém jsou garáže pro vozidla TS Litovel, 

sanitní vozy ZZS OK a zahradnická dílna.
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Číslo: RM/779/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a společností CONTE spol. s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha 1, 110 00, 

IČ 00565342 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/780/21/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Praha 1 – Nové 

Město, Národní 37, 110 00, IČ 60193492 v předloženém znění.

 

 

 

 

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

               starosta města                místostarosta města 

 


