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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 29. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. března 2020 

 

Číslo: RM/1049/29/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace o mimořádném opatření Bezpečnostní rady města Litovel. 

b) souhlasí s návrhy opatření Bezpečnostní rady města Litovel.

 

Číslo: RM/1050/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků (SML/055/2020/MH) uzavřenou mezi městem Litovel 

a Domem dětí a mládeže Litovel, za účelem parkování aut účastníků akce „O erb města Litovel“, která se bude 

konat dne 25. 4. 2020 na hale ZŠ Vítězná.

 

Číslo: RM/1051/29/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru k odprodeji pozemku parc.č. 258/11, v k.ú. Unčovice 

(místní část Březové) na výstavbu rodinného domu.

 

Číslo: RM/1052/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru k odprodeji pozemku parc.č. 32/1, zahrada, o výměře 141 m2, 

v k.ú. Myslechovice.

 

Číslo: RM/1053/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru k odprodeji části pozemků parc.č. 225/1, travní porost, 

o výměře 17 m2 a parc.č. 225/3, ostatní plocha, o výměře 14 m2, v k.ú. Myslechovice.

 

Číslo: RM/1054/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku SML/0058/2020/MH. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a J. a A. P. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/19, lesní pozemek, 

o výměře 65 m2, na dobu určitou 1 rok, za účelem uskladnění palivového dřeva. Nájemci zajistí prostřednictvím 

OŽP odnětí pronajímané části pozemku z plnění funkcí lesa. Současně Rada města Litovel ukládá pracovníkům 

odboru MHaSI, aby jednali s nájemci pozemku, že uskladnění dřeva bude možné pouze „v páse za domem“, nikoliv 

na lesním pozemku.

 

Číslo: RM/1055/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku SML/0059/2020/MH. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a J. a J. H. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/19, o výměře 

15 m2 a části pozemku parc.č. 859/18, o výměře 30 m2, na dobu určitou 1 rok, za účelem uskladnění palivového 

dřeva. Nájemci zajistí prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části pozemku z plnění funkcí lesa. Současně Rada 

města Litovel ukládá pracovníkům odboru MHaSI, aby jednali s nájemci pozemku, že uskladnění dřeva bude možné 
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pouze „v páse za domem“, nikoliv na lesním pozemku.

 

Číslo: RM/1056/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku SML/0060/2020/MH. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a L. a L. H. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/18, o výměře 30 m2, na dobu určitou 

1 rok, za účelem uskladnění palivového dřeva. Nájemci zajistí prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části 

pozemku z plnění funkcí lesa. Současně Rada města Litovel ukládá pracovníkům odboru MHaSI, aby jednali 

s nájemci pozemku, že uskladnění dřeva bude možné pouze „v páse za domem“, nikoliv na lesním pozemku. 

b) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku SML/0061/2020/MH. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a V. K. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/18, o výměře 18 m2, na dobu určitou 

1 rok, za účelem uskladnění palivového dřeva. Nájemce zajistí prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části 

pozemku z plnění funkcí lesa. Současně Rada města Litovel ukládá pracovníkům odboru MHaSI, aby jednali 

s nájemcem pozemku, že uskladnění dřeva bude možné pouze „v páse za domem“, nikoliv na lesním pozemku.

 

Číslo: RM/1057/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje upravenou Smlouvu o nájmu pozemku SML/0053/2020/MH, uzavřenou mezi 

městem Litovel a J. a A. P. z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 973, ostatní plocha (1/3 ke skládkování 

dřeva, 2/3 k zemědělskému využití), s účinností od 1. 3. 2020.

 

Číslo: RM/1058/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku SML/0056/2020/MH. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a panem M. K. z Břevence, na pronájem části pozemku parc.č. 856/72, v k.ú. 

Litovel, o výměře 1800 m2, za účelem výcviku žáků soukromé autoškoly, dle zákona č. 247/2000 Sb.

 

Číslo: RM/1059/29/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost paní A. K. z Myslechovic ve věci pronájmu části pozemku parc.č. 106/2, o výměře cca 

2 m2, za účelem umístění samoobslužného automatu na květiny v období od května do prosince 2020. 

b) nesouhlasí s návrhy umístění samoobslužného automatu, které byly členům RM předloženy. 

c) ukládá odboru MHaSI jednat s žadatelkou o návrzích, které vzešly na schůzi RM.

 

Číslo: RM/1060/29/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací Charitního plesu 

a Dětského karnevalu, které proběhly v Nasobůrkách 8. a 9. února 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Charitou Šternberk v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1061/29/2020 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na podporu projektu na odvykání kouření. 
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b) neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Nestátní interní oddělení, 

s.r.o. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1062/29/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 11.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací akce ZUŠ Open dne 

14. 5. 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní uměleckou školou Litovel, 

Jungmannova 740 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1063/29/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 16.000 Kč na činnost dvou 

družstev malé kopané v roce 2020. 

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

znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace, a to vše v případě kladného stanoviska ZML k bodu a).

 

Číslo: RM/1064/29/2020 

Rada města Litovel ukládá vedoucímu OŠKS opětovně projednat materiál „Žádost o finanční příspěvek - 

Myslivecký spolek Unčovice“ s žadateli, předsedou OV Chořelice a OV Rozvadovice. Současně Rada města Litovel 

ukládá vedoucímu OŠKS, aby si na odboru ŽP vyžádal stanovisko k výsadbě zeleně.

 

Číslo: RM/1065/29/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč na činnost sboru 

v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů 

Chořelice v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace, a to vše v případě kladného stanoviska 

ZML k bodu a).

 

Číslo: RM/1066/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zřízení služebnosti na uložení kanalizace do silnic 

Olomouckého kraje, jež jsou ve správě SSOK.

 

Číslo: RM/1067/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání mezi Správou silnic Olomouckého kraje, 

p. o. a městem Litovel k akci „III/3732 Nasobůrky – průtah“, v předloženém znění.
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Číslo: RM/1068/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou a uzavřením Smlouvy o dílo, kterou předložila společnost SUEZ 

Technický servis s.r.o. Šumperk na opravu chodníku v části sídliště Vítězná v Litovli.

 

Číslo: RM/1069/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele SWIETELSKY stavební 

s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. Litovel – opakované řízení“. Současně 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1070/29/2020 

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

č. 957/34/2020 mezi Lesy České republiky, s.p. a městem Litovel k akci „Stavidlo na vodním toku Loučka 

v Nasobůrkách“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1071/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele ADAR ing s.r.o. pro realizaci 

zakázky „Unčovice - oprava fasády sokolovny“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o dílo 

mezi městem Litovel a společností ADAR ing s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1072/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele KÁMENBAU s.r.o. pro realizaci 

zakázky Litovel - Rybníček, rekonstrukce komunikace. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy 

o dílo mezi městem Litovel a společností KÁMENBAU s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1073/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí s předběžným příslibem uzavřít Smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících 

z budoucího územního rozhodnutí stavby „Rozvadovice - obnova NNv, NNk“ se společností DOUBRAVA.NET 

s.r.o., Náklo.

 

Číslo: RM/1074/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Litovel a NORCE - Norwegian Research Centre AS, se 

sídlem Nygardsgaten 112, 5008 Bergen, Norway. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Litovel a Svazem moderní energetiky, z.s. se sídlem 

Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10.

 

Číslo: RM/1075/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce hradební zdi 

na ul. Smyčkova a ul. Havlíčkova“. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Litovel a dodavatelem OSA STERA, 

spol. s r.o., Olomouc, v předloženém znění.
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Číslo: RM/1076/29/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 14/2020/RM až 15/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1077/29/2020 

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

města Litovel k 29. 2. 2020.

 

Číslo: RM/1078/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Městského klubu 

Litovel sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

b) souhlasí s převedením 80.000 Kč do fondu odměn a 209.667,94 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1079/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky 220/2013 MF ČR účetní závěrku Mateřské školy 

G. Frištenského, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

b) souhlasí s převedením 30.000 Kč do fondu odměn a 94.806,51 Kč do rezervního fondu.

 

Číslo: RM/1080/29/2020 

Rada města Litovel 

a) jmenuje členy konkursní komise na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace 

V. K. (předseda komise), Bc. Z. J., Mgr. Z. M., Bc. D. S., M. B., B. J. a Mgr. J. Z. Odborníkem s hlasem poradním 

bude přizván Ing. V. H. Náhradníkem za člena komise určeného zřizovatelem je Mgr. L. B. 

b) jmenuje členy konkursní komise na obsazení místa ředitelky Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové 

organizace V. K. (předseda komise), Bc. Z. J., Mgr. Z. M., Bc. D. S., M. B., H. P. a Mgr. J. Z. Odborníkem s hlasem 

poradním bude přizván Ing. V. H. Náhradníkem za člena komise určeného zřizovatelem je Mgr. L. B.

 

Číslo: RM/1081/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich 

čerpání pro školské příspěvkové organizace v roce 2020.

 

Číslo: RM/1082/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci do 5. výzvy MAS Moravská cesta, Programu rozvoje 

venkova, s projektem „ZŠ a MŠ Nasobůrky, Nasobůrky 91- udržovací práce-výměna ZTI v soc. místnostech“, 

a spolufinancování tohoto projektu.
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Číslo: RM/1083/29/2020 

Rada města Litovel zrušuje smlouvu č. SML/12/242 mezi městem Litovel a obchodní firmou PAPCEL, a.s. 

o výpůjčce dřevěného sousoší „Vítr“ z důvodu fyzické likvidace předmětu výpůjčky.

 

Číslo: RM/1084/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření předložené dohody mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, Jungmannova 655, okres 

Olomouc o ukončení smluvního zpracování mezd. 

b) schvaluje uzavření předložené dohody mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc o ukončení smluvního zpracování mezd. 

c) schvaluje uzavření předložené dohody mezi městem Litovel a Základní a mateřskou školou Nasobůrky 

o ukončení smluvního zpracování mezd. 

d) schvaluje uzavření předložené dohody mezi městem Litovel a Základní a mateřskou školou Haňovice, 

příspěvkovou organizací o ukončení smluvního zpracování mezd.

 

Číslo: RM/1085/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje předloženou koncepci rozvoje muzejnictví v Litovli na roky 2020-2023.

 

Číslo: RM/1086/29/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Březové tyto záměry: 

1) Podpora místních spolků (ČCK, KMK, SDH: 45.000 Kč) 

2) Akce: 

2/1 Opláštění unimo buňky u tenisu 

2/2 Sklad u unimo buňky u fotbalu 

2/3 Dokončení lajnování hřiště 

2/4 Výstupiště a nástup pro vodáky 

2/5 Projekční příprava rekonstrukce kulturního domu 

2/6 Doplnění vánoční výzdoby 

2/7 Pořízení sestavy cvičebních strojů na hřiště 

2/8 Kulturní akce pořádané ve spolupráci s místními spolky  

      - výstava historických fotografií 

      - květinová výzdoba 

3) Drobné vydání a opravy (včetně zajištění akci pod bodem 2/8: 65.000 Kč) 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny dle rozpočtové skladby. Akce budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (456.000 Kč).

 

Číslo: RM/1087/29/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Chořelice tyto záměry: 

1) Podpora místních spolků: 70.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Výletiště s altánem za lávkou 

2/2 Dráha pro hasiče 

2/3 Nové informační tabule + informační vitrína 

2/4 Požární hydranty 3 ks 



 

  Stránka 7 z 11 

2/5 Zatrubnění příkopu ul. Otočnice - projekční příprava 

2/6 Workoutová sestava 

2/7 Vsakovací boxy na odvodnění komunikací 

2/8 Sklad - přístřešek na dvůr budovy OV 

2/9 Zakoupení mobilního WC 

2/10 Studie veřejného prostranství 

2/11 Zakoupení a doplnění mobiliáře (pivní sety, plynový gril, zeleň, vánoční výzdoba) 

2/12 Přechod nebo místo pro přecházení u autobusové zastávky 

2/13 Zbourání komínu budovy OV 

2/14 Oprava prasklin na místních komunikacích 

3) Drobné vydání a údržba: 60.000 Kč 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny dle rozpočtové skladby. Akce budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (760.800 Kč). 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přihlédnout k připomínkám odboru MHaSI.

 

Číslo: RM/1088/29/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Chudobín tyto záměry: 

1) Podpora místních spolků: 15.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Hřiště - elektromontážní práce, přívod pro parket vč. osvětlení a stožárů 

2/2 Hřiště Úprava ploch - dlažby 

2/3 Objekt bývalé školy - dláždění ploch 

2/4 Projekční příprava - chodník od ŘK po vjezd do ZD 

2/5 Obnova veřejného osvětlení 

3) Drobné vydání a opravy: 60.000 Kč 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny do rozpočtové skladby. Záměry budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (530.400 Kč).

 

Číslo: RM/1089/29/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Myslechovice tyto záměry: 

1) Na podporu místních spolků 10.000 Kč 

2) Na akce: 

2/1 Náves (hřiště, příjezdové cesty, zeleň, mobiliář, parkoviště) - projekční příprava 

2/2 Kulturní dům - rekonstrukce elektroinstalace - projekční příprava 

2/3 Objekt bývalé školy - projekční příprava na rekonstrukci nového využití - byty 

3) Drobné vydání a údržba: 90.000 Kč 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny dle rozpočtové skladby. Akce budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (921.600 Kč).

 

Číslo: RM/1090/29/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Nasobůrky tyto záměry: 

1) Podpora místních spolků: 45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Opravy na kulturním domě včetně zateplení a dveří 

2/2 Zakoupení inventáře do kulturního domu - židle 

2/3 Nové vybavení v kulturním domě (kuchyňka, digestoř, koš, skříň) 

2/4 Zakoupení skládacího stanu 



 

  Stránka 8 z 11 

2/5 Úpravy venkovního areálu hřiště (sklad, venkovní gril, nové osvětlení) 

2/6 Opravy - údržba kapličky 

2/7 Zeleň 

2/8 Opravy chodníků a autobusové zastávky směr dálniční most - projekční příprava + realizace 

2/9 Revitalizace křižovatky u „Kvapilů“ - projekční příprava + realizace 

2/10 Zastávka autobusů „U Cihelny“ směr Litovel   

2/11 Drobné vybavení a opravy 

2/12 Zakoupení a doplnění laviček 

3) Drobné vydání a údržba: 80.000 Kč 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny dle rozpočtové skladby. Akce budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (1.116.000 Kč). 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přihlédnout k připomínkám odboru MHaSI.

 

Číslo: RM/1091/29/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Rozvadovice tyto záměry: 

1) Podpora místních spolků (SDH, FK): 40.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Úprava zábradlí na mostě přes mlýnský potok na Šargouně 

2/2 Hřiště: 

a) konstrukce sítí (za fotbalové branky) 

b) lavice, lavičky oprava a údržba 

c) sklad na lavičky 

d) pergola u dětského hřiště 

e) dlažba ploch - příchod + výdejní okna 

2/3 Hospoda - výmalba vnitřních prostor 

2/4 Kulturní akce - Mikulášská nabídka 

3) Drobné vydání a opravy: 40.000 Kč 

Jednotlivé body/akce/položky musí být zatříděny do rozpočtové skladby. Akce budou plněny do výše schválené 

finanční částky ZML (585.600 Kč).

 

Číslo: RM/1092/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci do 5. výzvy MAS Moravská cesta, Programu rozvoje 

venkova, s projektem „Revitalizace chodníku, sídliště Vítězná v Litovli“, a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/1093/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje cenovou nabídku na vypracování pasportu a manipulačního řádu k vodní nádrži 

Bahéšek v Rozvadovicích.

 

Číslo: RM/1094/29/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s vybudováním studny dle platné legislativy na části pozemku parc.č. 1537/26, díl „B“, v k.ú. Litovel, 

lokalita Komárov, na náklady stávajícího nájemce paní I. Č. z Litovle, s podmínkou, že v případě ukončení 

nájemního vztahu nebude po vlastníkovi pozemku požadovat finanční vyrovnání za vybudovanou studnu, která 

se stane součástí pozemku a současně převede bezúplatně studnu do majetku města. 

b) rozhoduje o tom, zda město, jako vlastník pozemku bude souhlasit se zřizováním studní na pronajatých 

pozemcích na náklady nájemců formou vodoprávního řízení prostřednictvím OŽP. Po vybudování se studna stane 
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součástí pozemku.

 

Číslo: RM/1095/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uložením optického kabelu pro vysokorychlostní internet v rámci stavby: 

Cyklostezka podél silnice II/449 v Litovli pro POPmedia s.r.o. Litovel za podmínek: 

1) Stavba optického kabelu bude řádně povolena na základě projektové dokumentace včetně souhlasů vlastníků 

dotčených pozemků. 

2) Zhotovitel stavby Cyklostezky bude souhlasit s prováděním stavby Optického kabelu ve staveništi, které mu 

bude po dobu stavby předáno. 

3) Stavba Optického kabelu nesmí ovlivnit náklady, termíny a dotační podmínky stavby Cyklostezky.

 

Číslo: RM/1096/29/2020 

Rada města Litovel souhlasí ve smyslu uzavřené Nájemní smlouvy (SML/11/146/Dr.Dě.) ze dne 18. 5. 2011, 

dle čl. VII., smlouvy s umístěním devíti obytných kontejnerů na části pozemku parc.č. 479/21, který má v nájmu 

Tělovýchovná jednota Vodní sporty. Souhlas s umístěním se uděluje po dobu trvání nájemní smlouvy.

 

Číslo: RM/1097/29/2020 

Rada města Litovel uděluje pro veřejnosti přístupnou akci „Hanácké Benátky 2020“, konanou dne 13. června 

2020 v době od 10.00 do 22.00 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli následující: 

a) výjimku z OZV 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3, omezující 

opatření (3). 

b) výjimku z OZV 12/2012 o veřejném pořádku, dle čl. 6, povolování výjimek (1) b), z místa používání zábavní 

pyrotechniky dle čl. 4. ve znění OZV č. 4/2016, čl. 1. 

Současně Rada města Litovel souhlasí s ponecháním tržby ze vstupného na radniční věž ve výnosech Městského 

klubu Litovel.

 

Číslo: RM/1098/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2020 pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1099/29/2020 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s přenecháním výlepu plakátů ve městě Litovel externí firmě. 

b) souhlasí se zachováním výlepu plakátů prostřednictvím TS Litovel. Současně Rada města Litovel souhlasí 

s převodem z vedlejší do hlavní činnosti. 

c) ukládá řediteli TS Litovel vyhodnotit hospodaření výlepu plakátů ve městě Litovel + předložit cenové nabídky 

a podmínky externích firem, které se zabývají výlepem plakátů, a to do 30. 11. 2020.

 

Číslo: RM/1100/29/2020 

Rada města Litovel schvaluje závazné ukazatele hospodaření TS Litovel, p. o.
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Číslo: RM/1101/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Litovel 

za rok 2019.

 

Číslo: RM/1102/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení 

Policie ČR Litovel za rok 2019.

 

Číslo: RM/1103/29/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje oficiální smíšený team za město Litovel na akci Hry bez hranic 2020 v tomto složení: P. V. (kapitán), 

M. M., M. S., D. S. a I. K. Současně Rada města Litovel souhlasí s úhradou startovného pro tento team. 

b) schvaluje oficiální dámský team za město Litovel na akci Hry bez hranic 2020 v tomto složení: L. Z. (kapitán), 

B. N., H. P., A. B. a E. N. Současně Rada města Litovel souhlasí s úhradou startovného pro tento team.

 

Číslo: RM/1104/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 10. 2. 2020.

 

Číslo: RM/1105/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 27. 2. 2020.

 

Číslo: RM/1106/29/2020 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a nájemní smlouvy, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1107/29/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu a zároveň pověřuje odbor MHaSI 

k realizaci jednotlivých opatření: 

- k bodu 2 – vyznačení parkovacích míst pro osoby ZTP v lokalitách sídliště Novosady a K. Sedláka. 

- k bodu 4 – zveřejnit dotaz na webu a Facebooku města o rychlosti (30 km/hod) a zrušení dopravních značek 

v lokalitě ul. Sochova, Šmakalova a Šemberova. Vytvoří se speciální e-mailová adresa s tím, kam lidé budou moci 

zaslat svoje názory. Za dva měsíce se tento podnět vyhodnotí a předloží RM.

 

Číslo: RM/1108/29/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 13. 2. 2020. 

b) ukládá vedení města svolat schůzku ve věci koncepce a organizace fotoarchivu města a jeho přidružených částí.
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Číslo: RM/1109/29/2020 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti a souhlasí s požadovanými změnami nájemního vztahu k bytu č. 5/VI/310-

6 na adrese Severní č.1260/11, Litovel.

 

 

 

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

                 starosta města                místostarosta města 

 


