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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 22. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. listopadu 2019 

 

Číslo: RM/781/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí dokument od Ing. Karla Zmunda, ředitele TS Litovel, p. o., ve kterém 

Ing. Zmund žádá o rozvázání pracovního poměru v TS Litovel, p. o., kde zastával funkci ředitele, a to dohodou 

ke dni 31. 12. 2019.

 

Číslo: RM/782/22/2019 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení rady města č. 756/21 ze dne 31. 10. 2019. 

b) 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 hráčům 

a trenérům TJ Tatran Litovel, z. s. na tréninkové jednotky a zpět.

 

Číslo: RM/783/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje upravenou Pachtovní smlouvu SML/0275/2019/MH, na pacht pozemků 

ve vlastnictví města Litovel, uzavřenou mezi městem Litovel a Zemědělským družstvem Haňovice, v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/784/22/2019 

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

na pronájem části pozemku parc.č. 859/18, lesní pozemek, o výměře cca 80 m
2
 a části pozemku parc.č. 859/19, lesní 

pozemek, o výměře cca 80 m
2
, z celkové výměry z 15 846 m

2
, vše v k.ú. Litovel, na dobu určitou 5 roků, za účelem 

uskladnění dřeva pro soukromé potřeby, za cenu 10 Kč/m
2
/rok + 21 % DPH, v souladu s podmínkami záměru.

 

Číslo: RM/785/22/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na náklady 6. ročníku Vánočního turnaje v badmintonu 

v Unčovicích dne 21. 12. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/786/22/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na slavnostní ohňostroj a na balíčky pro děti při Mikulášské nadílce 

při rozsvěcení vánočního stromu v Savíně dne 30. 11. 2019. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/787/22/2019 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění výroční schůze SDH Savín 

dne 13. 12. 2019. 

b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/788/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným společností GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a investory Bc. D. C., 784 01 Litovel a F. C., 783 24 Slavětín a povinným městem 

Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 159/1 a 160, zapsaných na LV č. 10001 pro 

k.ú. Chořelice, obec Litovel na LV č. 1000 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu plynárenské 

zařízení STL plynovodní přípojka, číslo stavby EVIS 54600“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

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

 

Číslo: RM/789/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s následujícím: 

- s přijetím obcí Náměšť na Hané a Loučany do společnosti Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. 

- se změnou Společenské smlouvy obchodní společnosti s ručením omezeným Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o. – identifikační číslo 471 50 904, spočívající v navýšení základního kapitálu o vklad 20.000 Kč 

městyse Náměšť na Hané a o vklad 20.000 Kč obce Loučany.

 

Číslo: RM/790/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování realizační dokumentace na stavbu sběrného 

dvora v k.ú. Nasobůrky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností TPstav Brno s.r.o., Brno, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/791/22/2019 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 

na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, uzavřený mezi městem Litovel a KIDSOK Olomouckého 

kraje, v předloženém znění. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtovou změnu související s Dodatkem č. 2 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/792/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Asekol a.s., Praha, v předloženém znění.
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Číslo: RM/793/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci 

obcí při likvidaci komárů. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a obcemi Střeň, Náklo, Příkazy, Mladeč, 

Červenka, Bílá Lhota, Pňovice a Štěpánov.

 

Číslo: RM/794/22/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 113/2019/RM až 117/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/795/22/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/796/22/2019 

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

 

Číslo: RM/797/22/2019 

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

města Litovel k 31. 10. 2019.

 

Číslo: RM/798/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích pro Základní školu Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/799/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 70.000 Kč z rezervního fondu Školní jídelny Litovel, 

příspěvkové organizace do fondu investičního a s následným čerpáním částky 150.000 Kč z investičního fondu.

 

Číslo: RM/800/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu České školní inspekce o provedení kontroly ve Školní jídelně Litovel, 

příspěvkové organizaci a souhlasí s přijatými opatřeními.

 

Číslo: RM/801/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje Řád veřejných pohřebišť města Litovel s účinností od 1. 1. 2020 platný pro hřbitov 

v Chořelicích, Chudobíně, Rozvadovicích a ve Třech Dvorech.
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Číslo: RM/802/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci hmotné věci.

 

Číslo: RM/803/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel následující: 

a) vzít na vědomí důvodovou zprávu předloženou KV. 

b) trvat na dodržování § 3., 5, a 6. Jednacího řádu Zastupitelstva města Litovel. 

c) uložit vedení města úkol - projednat v Radě města Litovel doporučení a návrhy KV uvedené v důvodové zprávě, 

zvláště bod týkající se jednání 10. zasedání ZML ještě před 11. zasedání ZML. Přijmout k nim konkrétní usnesení 

a tyto předložit na 12. zasedání ZML. Přehled řešení jednotlivých bodů vyplývajících ze zápisů z KV a kontrol KV 

je uveden v důvodové zprávě pod body a – k.

 

Číslo: RM/804/22/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost PhDr. J. H., kronikáře města. 

b) schvaluje znění kroniky za období roku 2018. 

c) souhlasí s navýšením odměny za práci na kronice pro PhDr. J. H. ve výši 3.000 Kč.

 

Číslo: RM/805/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený kotel 

do domu u koupaliště v Litovli s č. p. 561/1.

 

Číslo: RM/806/22/2019 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel revokovat část usnesení č. ZM/2/10/2019, a to body b), c) a d). 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zřídit jako svůj pomocný a iniciativní orgán „Výbor zástupců 

místních částí“. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit „Pravidla Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení 

a hlasování výboru zástupců místních částí“.

 

Číslo: RM/807/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Přílohu č. 1 k bodu č. 4, čl. 1 k „Pravidlům 

Zastupitelstva města Litovel pro jednání, usnášení a hlasování osadních výborů“.

 

Číslo: RM/808/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 11. 11. 2019 

a ukládá místostarostovi města splnit jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny v tomto zápise.
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Číslo: RM/809/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 31. 10. 2019.

 

Číslo: RM/810/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 11. 11. 2019.

 

Číslo: RM/811/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 5. 11. 2019.

 

Číslo: RM/812/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 13. 11. 2019 a ukládá 

místostarostovi města splnit jednotlivé úkoly, které jsou uvedeny v tomto zápise.

 

Číslo: RM/813/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje Příkazní smlouvu na výběr dodavatele stavebních prací stavby „Cyklistická stezka 

podél komunikace II/449“ - opakované řízení. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Osigeno 

- veřejné zakázky a dotace s.r.o., Šumperk, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/814/22/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 118/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/815/22/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost paní M. V. z Litovle ze dne 18. 11. 2019. 

b) souhlasí s úhradou nákladů za přípravu podkladů pro dodatečné stavební povolení k legalizaci ražené studny na 

části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, ve výši 14.520 Kč. Studna bude na základě kupní smlouvy převedena 

do majetku města Litovel. 

c) ukládá odboru MHaSI adekvátně zvednout nájem za užívání tohoto pozemku.

 

Číslo: RM/816/22/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit vyplacení jednorázové 

finanční náhrady manželům J. a P. Č. ve výši 200 Kč za běžný metr délky + 1.000 Kč za každou jednotlivou šachtu, 

za zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 206/6 a 206/7, v k.ú. Nová Ves.

 

Číslo: RM/817/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí s opakovaným zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 

128/2000 Sb., na pronájem části pozemku parc.č. 186/4, v areálu bývalého lomu v Nové Vsi, za účelem zajištění 
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občerstvení pro návštěvníky areálu mobilním způsobem, včetně WC, na dobu určitou tj. od 1. 1. 2020 

do 31. 12. 2020, nájemné květen až září 2.000 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/818/22/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí stanovisko Ing. L. G. k nesplnění termínu ve věci odklizení stánku z části 

pozemku parc.č. 305/1, v k.ú. Litovel, ul. Vítězná, v souladu s přijatým usnesením RM č. 742/18 ze dne 

10. 10. 2019. V dané záležitosti bude vedení města s panem Ing. L. G. jednat.

 

Číslo: RM/819/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/820/22/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.500 Kč na organizační zajištění drakiády, lampionového průvodu 

a „Slavnosti všech svatých“ v Unčovicích dne 16. 11. 2019. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/821/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zvýšením částky přijatého účelově vázaného daru o 2.886 Kč pro období 

od 2. 1. do 30. 6. školního roku 2019/2020 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 

655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/822/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 5 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/823/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí s výpovědí Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené 

dne 23. 1. 2006 s Ing. L. V. na užívání nebytových prostor pro účely provozování Tiskárny A - PRINT v objektu 

č. p. 56 v Litovli, místní část Unčovice bez výpovědní doby za zvlášť závažné porušení povinností nájemce, kterým 

je neplacení nájemného.

 

Číslo: RM/824/22/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a ČEZ a.s., týkající se akce „Rozsvícení 

vánočního stromu ve městě Litovel“, v předloženém znění.
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Číslo: RM/825/22/2019 

Rada města Litovel souhlasí s tím, že SDH Tři Dvory, jednotka 3. stupně, bude uděleno poděkování spojené 

s věcným darem.

 

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

               starosta města                místostarosta města 

 


