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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 23. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. prosince 2019 

 

Číslo: RM/826/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informace od Mgr. Zdeňky Frištenské, vedoucí muzea, a PhDr. V. K. a ukládá 

vedoucí muzea přepracovat koncepci Muzea Litovel na roky 2020-2023, a to do 31. 3. 2020.

 

Číslo: RM/827/23/2019 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení rady města č. 817/22, konané dne 21. 11. 2019 v plném rozsahu. 

b) souhlasí s legalizací prodejního stánku včetně přípojek jako stavba trvalá, umístěného na části pozemku 

parc.č. 186/4, ost. plocha/jiná plocha, v k.ú. Nová Ves u Litovle. 

c) schvaluje předloženou Nájemní smlouvu SML/0316/2019/MH, uzavřenou mezi městem Litovel a nájemci 

M. a K. K. z Nové Vsi u Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 186/4, ost. plocha/jiná plocha, o výměře 300 m2, 

za účelem provozování prodejního stánku s občerstvením, s účinností od 1. 1. 2020 s rozvazující podmínkou 

v souladu s ust. § 548 a násl. zákona č. 89/2012 v platném znění, do 31. 12. 2020, na dobu neurčitou. Nájemné je 

stanoveno ve výši 10.000 Kč (2.000 Kč za měsíce květen - září v daném kalendářním roce, nájemné v ostatní měsíce 

za 0 Kč). 

d) trvá na legalizaci stánku a přípojek ze strany vlastníků zařízení, nejpozději do 31. 12. 2020, což je podstatou 

rozvazující podmínky, uvedené v nájemní smlouvě. V případě nedoložení pravomocného rozhodnutí k legalizaci 

stánku a přípojek, bude nájem ze strany města bez náhrady ukončen. Povinností nájemce je stánek včetně přípojek 

z pozemku města odstranit v termínu do 28. 2. 2021.

 

Číslo: RM/828/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o zmapovaných prodejnách se smíšeným zbožím a hospodách 

v místních částech města Litovle a v ulici Chořelice, v souladu s přijatým usnesením rady města č. 754/21.

 

Číslo: RM/829/23/2019 

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

Sb., na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 6, o výměře 230 m2, orná půda, lokalita Komárov, k.ú. Litovel, 

upravené o cenu za nájem studny v souladu s přijatým usnesením rady města č. 815/22, bod c), konané 

dne 21. 11. 2019.

 

Číslo: RM/830/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc.č. 45/2, ostatní plocha, v k.ú Savín, 

o výměře cca 180 m
2
 za cenu 150 Kč/m

2
.
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Číslo: RM/831/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc.č. 1638/15, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o předpokládané výměře cca 40 m
2
 za cenu 250 Kč/m

2
.

 

Číslo: RM/832/23/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s organizačním zajištěním 

Mikulášské besídky pro děti, která se konala v sobotu dne 7. 12. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Myslechovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/833/23/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.500 Kč na zajištění organizace 15. ročníku Oživlých řemesel, která 

proběhnou v litovelském muzeu dne 26. prosince 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Historickým spolkem Kirri 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/834/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 777 zapsaný na LV č. 10001 pro k.ú. Litovel, obec Litovel na LV č. 1000 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. „IV-12-8016270/VB/001 Litovel, Polní čp. 383/3, smyčka, 

kNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/835/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb „Senior taxi Litovel“ mezi objednatelem, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města a dodavatelem, tj. Patrikem Kotkem TK TAXI KOTEK, IČO 08295328, 

Litovel Palackého 1355/33. Předmětem smlouvy je zajištění služby „Senior taxi Litovel“ pro seniory nad 65 let, 

kteří mají trvalý pobyt hlášení v Litovli a jeho místních částech. Cena za přistavení vozidla je dohodou smluvních 

stran sjednána ve výši 20 Kč a tuto cenu hradí přepravovaná osoba. Dodavatel může přepravovanou osobu přepravit 

maximálně 10krát za jeden kalendářní měsíc. Cena za 1 km jízdy byla ujednána ve výši 17 Kč.

 

Číslo: RM/836/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Mgr. Libuše Dobrá. Předmětem smlouvy 

o dílo je zpracování prací „Úplné aktualizace Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) v ORP Litovel v roce 

2020 dle platných metodik, a ve vazbě na aktualizaci č. 4 a pravidelné aktualizace pro rok 2019 s využitím Portálu 

územního plánování Olomouckého kraje“.
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Číslo: RM/837/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce hodinového stroje a ciferníků na radniční věži 

pro rok 2020 mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem v Olomouci, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/838/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu zařízení k měření rychlosti projíždějících vozidel 

mezi městem Litovel a obcí Štěpánov.

 

Číslo: RM/839/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb na dodávku pekařských výrobků formou 

pojízdné prodejny do místní části Unčovic v čase od 13.30 do 14.00 hod. a do místní části Myslechovic v čase 

od 12.50 do 13.05 hod., vždy 2x týdně ve středu a pátek, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, za měsíční částku 

2.178 Kč včetně DPH. Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena mezi městem Litovel a Firmou Paulla, s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/840/23/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě 

o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B“. Smlouva o budoucí 

smlouvě bude uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/841/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120072606 se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

IČ: 24729035, se sídlem Děčín-Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Litovel v předloženém 

znění pro akci „Revitalizace sídliště Uničovské předměstí V. etapa.“

 

Číslo: RM/842/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

Olomouc, v předloženém znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům.

 

Číslo: RM/843/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem 

Olomouc, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/844/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 2 k SoD na akci: „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty 

podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a společností HOR – invest s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/845/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Nové kabelové 

rozvody Unčovice“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností SIGNALBAU a.s., 

v předloženém znění. Současně Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/846/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a paní H. H., kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu změny poplatku z vybavení prostoru sloužícího 

podnikání.

 

Číslo: RM/847/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 94/2017 ze dne 23. 3. 2017 o provádění 

úklidových prací mezi městem Litovel a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem Hamerská 812, 

Olomouc,  IČ: 27841031, v předloženém znění, s účinností od 1. 1. 2020.

 

Číslo: RM/848/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a paní V. T., kterým se mění bod III. – nájemné, a to z důvodu změny poplatku za vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/849/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 6 mezi městem Litovel a společností FCC Litovel s.r.o., se sídlem 

Cholinská 1008, 784 01 Litovel.

 

Číslo: RM/850/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 122/2019/RM až 134/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/851/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

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

 

Číslo: RM/852/23/2019 

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

ze dne 22. 11. 2019.
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Číslo: RM/853/23/2019 

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

města Litovel k 30. 11. 2019.

 

Číslo: RM/854/23/2019 

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

hospodáře a na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu MZD.

 

Číslo: RM/855/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán myčky černého nádobí Školní jídelny Litovel, příspěvkové 

organizace dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/856/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 52.548 Kč od nadace Women for women 

pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/857/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu České školní inspekce o provedení kontroly v Základní škole Litovel, 

Vítězná 1250, okres Olomouc a souhlasí s přijatými opatřeními.

 

Číslo: RM/858/23/2019 

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

Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/859/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměny pro ředitelku školské příspěvkové organizace dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/860/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje aktualizaci přílohy Knihovního řádu Městské knihovny Litovel - ceník placených 

služeb.

 

Číslo: RM/861/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise FRB ze dne 29. 11. 2019. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům 

O. a K. D. z Litovle v celkové výši 400.000 Kč, z toho částka 200.000 Kč dle titulu 1 oprava fasády, zateplení, 

oplechování, a částka 200.000 Kč dle titulu 3 oprava střechy, nová střecha, obojí s úrokem 1 % a splatností 5 let.

 

 



 

  Stránka 6 z 8 

Číslo: RM/862/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/863/23/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovle schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění.

 

Číslo: RM/864/23/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Obecně závaznou vyhlášku o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů.

 

Číslo: RM/865/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje Směrnici 7/2019/RML k zajištění účetnictví účetní jednotky.

 

Číslo: RM/866/23/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí nedodržení vnitřního předpisu č. 3/2019/RML. 

b) uděluje dodatečně výjimku z vnitřního předpisu č. 3/2019/RML. 

c) souhlasí s proplacením těchto doručených dokladů.

 

Číslo: RM/867/23/2019 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr za účelem bezúplatného převodu 

pozemku parc.č. 312/26, orná půda, o výměře 290 m
2
, v k.ú. Tři Dvory u Litovle, který je podmíněn uzavřením 

smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města Litovle pro zřízení stavby „Cyklostezka Litovel-Tři Dvory 

podél silnice II/447“.

 

Číslo: RM/868/23/2019 

Rada města Litovel 

a) se seznámila s materiálem Informace k usnesení ZML/3/11/2019 bod f). 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel věnovat se tomuto materiálu na 13. zasedání ZML s tím, že předseda 

KV bude pozván na jednání s vedením města.
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Číslo: RM/869/23/2019 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zvolit předsedu Výboru zástupců místních částí paní 

Mgr. Evu Hrachovcovou. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit členy Výboru zástupců místních částí takto: 

 Mgr. Alice Hemerková Bittnerová (za Nasobůrky)  

 Miloslav Čunderle (za Nasobůrky)  

 Aleš Hubáček (za Myslechovice) 

 Martin Klust (za Novou Ves)  

 Nina Schlauchová (za Chudobín) 

 Robert Dostál (za Savín) 

 Ing. Jan Čunderle (za Rozvadovice)  

 Ing. Vítězslav Špunda (za Unčovice) 

 Jan Hříbek (za Tři Dvory) 

 Ing. Jiří Sládek (za Březové)  

 Ing. Radomír Havlíček (za Vísku) 

 Ing. Vladimír Vaněk (za Chořelice)

 

Číslo: RM/870/23/2019 

Rada města Litovel 

a) schvaluje vydání bezplatných parkovacích karet ve stejném rozsahu jako v roce 2019 dle předloženého návrhu. 

b) neakceptuje žádosti DDM Litovel ve věci vydání zvýhodněné parkovací karty.

 

Číslo: RM/871/23/2019 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti a souhlasí s požadovanými změnami nájemního vztahu k bytu č. 4/III/301-

9 na adrese Severní č. 738/5, Litovel.

 

Číslo: RM/872/23/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se záměrem nákupu nového traktoru s žacím ramenem v roce 2020 pro TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí s financováním z Fondu reprodukce majetku, investičního fondu a Rezervního fondu. 

c) souhlasí s pořízením traktoru s ramenovou sekačkou od společnosti KOBIT, spol. s.r.o. pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/873/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 21. 11. 2019.

 

Číslo: RM/874/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu ze dne 2. 12. 2019. Současně Rada města 

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

a) výměna současného značení za DZ B11 („Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“) na cyklostezce Chořelice – 

Rozvadovice – odbor MHaSI.  

b) vyznačit žluté čáry v křižovatce ul. Poděbradova a ul. Havlíčkova – odbor MHaSI.  
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c) ukládá místostarostovi města, aby jednal s PČR pro zajištění spolupráce na měření rychlosti, kontrole a případném 

sankcionování řidičů překračující povolenou rychlost – Mgr. Broza.

 

Číslo: RM/875/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje následující: 

a) zařazení žádostí o byt města Litovel do Seznamu žadatelů o byt. 

b) zařazení žádosti o byt do Seznamu žadatelů v objektu č.p. 674/9 v Litovli, nám. Svobody. 

c) návrhy bytové komise o přidělení bytů a nájemní smlouvy v předloženém znění. 

d) seznam žadatelů o byt města Litovel na rok 2020.

 

Číslo: RM/876/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 11. 11. 2019.

 

Číslo: RM/877/23/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 18. 11. 2019.

 

Číslo: RM/878/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje Zásady o hospodaření s obecními byty v majetku města Litovel s účinností 

od 1. 1. 2020.

 

Číslo: RM/879/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s vyplacením mimořádné odměny Ing. Karlu Zmundovi, řediteli TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/880/23/2019 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi budoucím dárcem panem J. S. z Litovle 

a obdarovaným městem Litovel. Předmětem budoucího daru je sbírka klávesových a knoflíkových akordeonů, dále 

jde o heligonky od 55 českých výrobců i atypické harmoniky, které tvoří expozici „Prvního muzea harmonik v ČR“.

 

Číslo: RM/881/23/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou odpovědí pro Ing. P. V.

 

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

               starosta města                místostarosta města 

 


