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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 24. schůze Rady města Litovel, konané dne 9. ledna 2020 

 

Číslo: RM/882/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel, aby uložilo vedení města dohlížet na včasné 

plnění termínů úkolů a usnesení RM.

 

Číslo: RM/883/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu b) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo Radě města Litovel doplňovat program RM o písemný podklad kontroly usnesení.

 

Číslo: RM/884/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu c) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo body označené jako EDU zařadit do systému IntraDoc, informace o splnění EDU.

 

Číslo: RM/885/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu d) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo zveřejňovat ve výpisu usnesení i neschválená usnesení typu nedoporučuje, zamítá, 

nevolí, neschvaluje.

 

Číslo: RM/886/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu e) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo FV zabývat se prověrkou akce Pavlínský most po dokončení a předání stavby.

 

Číslo: RM/887/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu f) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo RM zabývat se OZV č. 2/2019 (např. stanovení hladiny hluku, preventivní měření 

hluku v problémových lokalitách, ohlášení veřejné produkce pořadatelem).

 

Číslo: RM/888/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu g) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo RM sestavit pravidla, za jakých podmínek budou poskytnuty dary a dotace 

žadatelům.

 

Číslo: RM/889/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu h) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo příslušnému odboru připravit koncepci sportu a sportovců Litovle do konce roku 

2022. 
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Číslo: RM/890/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu i) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo FV provedení kontroly, týkající se místních poplatků za užívání (zábor) veřejného 

prostranství ve smyslu platné OZV 2/2012.

 

Číslo: RM/891/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu j) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo FV zabývat se bodem 1.2. z 16. RML „zveřejnění záměru – pacht pozemků 

ve vlastnictví města Litovel“, zda bylo postupováno dle zásad dobrého hospodáře.

 

Číslo: RM/892/24/2020 

Rada města Litovel doporučuje, aby Zastupitelstvo města Litovel k navrženému bodu k) Výtahu ze zápisů KV 

a z provedených kontrol, uložilo vedení města pravidelně informovat o dění v místních částech v podkladech 

do zastupitelstev (zápisy z Osadních výborů, požadavky..). Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu 

města Litovel schválit variantu navrhovaného způsobu pod písmenem b).

 

Číslo: RM/893/24/2020 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr k odprodeji pozemků 

parc.č. 56/37, orná půda, v k.ú. Víska u Litovle a parc.č. 208/26, 208/23, 208/20 ,vše orná půda, v k.ú. Nasobůrky.

 

Číslo: RM/894/24/2020 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnění k odprodeji části pozemku parc.č. 403/5, ost. plocha - dle 

návrhu GP pozemky parc.č. 403/7 o výměře 13 m2 a parc.č. 193 o výměře 7 m2, v k.ú. Myslechovice.

 

Číslo: RM/895/24/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města na pronájem části pozemku parc.č. 856/72 o výměře 

1 800 m2, ostatní plocha/jiná plocha, k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, za účelem provádění výcviku žáků soukromé 

autoškoly (rozšíření o dalšího žadatele), na dobu neurčitou, za roční nájemné 1.000 Kč.

 

Číslo: RM/896/24/2020 

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. 58/8, vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Chořelice, obec Litovel, zapsané na LV 

č. 10001 pro k.ú. Chořelice, obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-

8021176/VB/001 Chořelice, Šímová – přípojka do 50m, kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

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

 

Číslo: RM/897/24/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 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 pozemků parc.č. 159/5 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Chořelice 



 

  Stránka 3 z 5 

obec Litovel a pozemek parc.č. st. 15/1 vedená jako zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Chořelice obec Litovel, 

zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8017988/VB/001, 

Chořelice p. č. 49/6 připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného 

ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/898/24/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k akci „Město Litovel - zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Povodí Moravy, s.p., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/899/24/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě č. 957/143/2019, mezi Lesy České republiky, s.p. a městem Litovel k akci „Odkanalizování 

a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/900/24/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Správou silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a městem Litovel k akci „Odkanalizování a likvidace OV místních 

částí Savín, Nová Ves a zásobování místních částí Savín pitnou vodou“, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací a městem Litovel k akci „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování 

místních částí Savín pitnou vodou“, v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací a městem Litovel 

k akci „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místních částí Savín pitnou 

vodou“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/901/24/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření Smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě mezi Olomouckým krajem a městem Litovel k akci „Smíšená stezka v profilu II/635 - Litovel, 

Nasobůrky“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/902/24/2020 

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

ze dne 19. 12. 2019.

 

Číslo: RM/903/24/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu 

Olomouckým krajem na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2020 týkající se projektu „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ a zavázat se ke spolufinancování projektu. 



 

  Stránka 4 z 5 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a prohlásit, že po dobu 10 let bude pořízený majetek k akci 

„Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení 

v obcích Olomouckého kraje v roce 2020 ponechán v majetku města Litovel. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a prohlásit, že pozemky inventární číslo DHM900000153, 

DHM900000154 a DHM900000155, na kterých bude akce „Tenisový areál, Litovel - Komárov; II. etapa“ 

realizována jsou a min. 10 let budou ve vlastnictví města, stejně jako původní tenisové kurty inventární číslo 

DHM000000871, jehož bude celá akce technickým zhodnocením. 

d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit souhlas s realizací akce „Tenisový areál, Litovel 

- Komárov; II. etapa“.

 

Číslo: RM/904/24/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit nově upravený název a program akce „Litovelské 

slavnosti v rámci EHD, 30 let výročí od vyhlášení CHKO - Litovelské Pomoraví a podpory cestovního ruchu“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu 

Olomouckým krajem na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 a podmínky spolufinancování, týkající 

se akce „Litovelské slavnosti v rámci EHD, 30 let výročí od vyhlášení CHKO - Litovelské Pomoraví a podpory 

cestovního ruchu“.

 

Číslo: RM/905/24/2020 

Rada města Litovel stanovuje, že závěsný odznak může užívat při významných příležitostech a občasných 

obřadech člen Zastupitelstva města Litovel pan Martin Geprt.

 

Číslo: RM/906/24/2020 

Rada města Litovel schvaluje TS Litovel, p. o. předložené odpisové plány na nově pořízené stavby – ocelový 

přístřešek a oplocenku.

 

Číslo: RM/907/24/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 10. 12. 2019 včetně informace 

o jubilantech roku 2020 pro možnou vzpomínkovou akci či výstavu k některému z výročí.

 

Číslo: RM/908/24/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 11. 12. 2019.

 

Číslo: RM/909/24/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 16. 12. 2019 

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

 

Číslo: RM/910/24/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 11. 12. 2019.
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Číslo: RM/911/24/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o stavu a řešení skládek dřeva na pozemcích parc.č. 859/19 

a 859/18, v k.ú. Litovel, lesní pozemek, lokalita Revúcká.

 

Číslo: RM/912/24/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit souhlas s realizací akce „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci do programu vyhlášeného 

Olomouckým krajem na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2020, týkající se projektu „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny“ a zavazuje se ke spolufinancování projektu. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel prohlásit, že budova č. p. 341 Sokolovna, inventární číslo 

DHM000114892, kde bude projekt „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny“ realizován, je a min. 10 let bude 

ve vlastnictví města.

 

Číslo: RM/913/24/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace o návrhu postupu pro vyhlášení Veřejné zakázky na „pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů“. 

b) souhlasí s přípravou veřejné soutěže na pojištění majetku města Litovel, organizací městem zřízených a dalších 

spolupojištěných subjektů. 

c) souhlasí s přípravou soutěže ve spolupráci s Fixum, a.s. a administrací Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o.

 

Číslo: RM/914/24/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost Sboru dobrovolných hasičů Nasobůrky ve věci prominutí nebo snížení nájmů z pronájmu 

Kulturního domu v Nasobůrkách při pořádání akcí. 

b) nesouhlasí s udělením výjimky z Vnitřního předpisu č. 3/2019/RML „Směrnice o postupu Osadních výborů 

v místních částech města Litovel v souvislosti s péčí o majetek města a hospodaření osadních výborů“. 

c) nesouhlasí s prominutím nájmu v plném rozsahu při pořádání akce „Ples SDH Nasobůrky“, která se bude konat 

18. 1. 2020. 

d) trvá na úhradě energií dle skutečné spotřeby (elektřina, plyn, voda).

 

Číslo: RM/915/24/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace o Nařízení vlády, kterým se zvyšují funkční odměny pro ZML od 1. 1. 2020 o 10 %. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit stávající zásady odměn pro ZML v jednotlivých položkách 

v rozpětí 10 – 20 %. O konečném rozpětí rozhodne ZML.

 

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

                 starosta města                místostarosta města 


