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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 31. schůze Rady města Litovel, konané dne 14. dubna 2020 

 

Číslo: RM/1111/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o vývoji dočasného uzavření mateřských škol ve městě Litovel.

 

Číslo: RM/1112/31/2020 

Rada města Litovel určuje, že postup dle Směrnice č. 2/2019/RML o zadávání veřejných zakázek v podmínkách 

města Litovel se po dobu trvání karantény a nouzového stavu na území města Litovel nevztahuje na útvar tajemníka, 

oddělení krizového řízení.

 

Číslo: RM/1113/31/2020 

Rada města Litovel zrušuje přijatá usnesení č. 1054/29, 1055/29 a 1056/29. Současně Rada města Litovel 

schvaluje: 

a) Smlouvu o nájmu pozemku SML/0058/2020/MH, uzavřenou s J. a A. P. z Litovle na pronájem části pozemku 

parc.č. 859/19, lesní pozemek, o výměře 65 m2, na dobu určitou 3 let, za účelem uskladnění palivového dřeva 

v souladu se zveřejněním záměru města (usnesení č. 784/22). Nájemci zajistí prostřednictvím OŽP odnětí 

pronajímané části pozemku z plnění funkcí lesa. 

b) Smlouvu o nájmu pozemku SML/0059/2020/MH, uzavřenou s 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 3 let, za účelem 

uskladnění palivového dřeva v souladu se zveřejněním záměru města (usnesení č. 784/22). Nájemci zajistí 

prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části pozemku z plnění funkcí lesa. 

c) Smlouvu o nájmu pozemku SML/0060/2020/MH), uzavřenou s L. a L. H. z Litovle na pronájem části pozemku 

parc.č. 859/19, o výměře 30 m2, na dobu určitou 3 let, za účelem uskladnění palivového dřeva v souladu 

se zveřejněním záměru města (usnesení č. 784/22). Nájemci zajistí prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části 

pozemku z plnění funkcí lesa. 

d) Smlouvu o nájmu pozemku SML/0061/2020/MH), uzavřenou s V. K. z Litovle na pronájem části pozemku 

parc.č. 859/18, o výměře 18 m2, na dobu určitou 3 let, za účelem uskladnění palivového dřeva v souladu 

se zveřejněním záměru města (usnesení č. 784/22). Nájemce zajistí prostřednictvím OŽP odnětí pronajímané části 

pozemku z plnění funkcí lesa.

 

Číslo: RM/1114/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním přenosného samoobslužného automatu na květiny z vlastní sklizně 

na části chodníku parc.č. 1576/2, ost. plocha/ost. komunikace, v k.ú. Litovel pro paní A. K. z Myslechovic, 

od května do prosince roku 2020.

 

Číslo: RM/1115/31/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru k odprodeji pozemku parc.č. 856/53, v k.ú. Litovel.
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Číslo: RM/1116/31/2020 

Rada města Litovel schvaluje upravenou Pachtovní smlouvu SML/0098/2020/MH na pronájem částí pozemků 

parc.č. 913,  ost. plocha, a parc.č. 914, ost, plocha, v k.ú. Litovel, lokalita Sochova, uzavřenou mezi městem Litovel 

a společenstvím VBJ ul. Sochova, které zastupuje nová předsedkyně E. H. z Litovle. Mimo změny jména zastupující 

osoby zůstávají podmínky smlouvy z roku 2014 beze změny.

 

Číslo: RM/1117/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo o provedení projektových prací a činností pro akci 

„Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

Designtec s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1118/31/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Haňovice – dobývací prostor, doprůzkum“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností GEOtest, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1119/31/2020 

Rada města Litovel schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele AUTOCONT s.r.o. 

pro část 1: ITC Litovel 2020 - server a část 2: ITC Litovel 2020 - servis. Současně Rada města Litovel schvaluje 

uzavření jednotlivých smluv s vybraným dodavatelem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1120/31/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nové kabelové 

rozvody Unčovice“ se zhotovitelem stavby SIGNALBAU a.s. Přerov III – Lověšice, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1121/31/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 15/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního 

majetku - kanalizace ze dne 29. 1. 2004. Dodatek č. 15/K bude uzavřen mezi městem Litovel a Vodohospodářskou 

společností Čerlinka s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1122/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu města Litovel na rok 2020 za období 

leden až únor 2020.

 

Číslo: RM/1123/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu města Litovel na rok 2020 za období 

leden až březen 2020.

 

Číslo: RM/1124/31/2020 

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

města Litovel k 31. 3. 2020.
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Číslo: RM/1125/31/2020 

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/1126/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/1127/31/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 18/2020/RM až 20/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1128/31/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu včetně přílohy číslo 1. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1 rozpočtové změny 

90/2020/ZM až 96/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1129/31/2020 

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

1) Podpora místních spolků: 20.000 Kč  

2) Akce: 

2/1 Sportovní areál 

      a) ochranné sítě 

      b) osvětlení hřiště 

2/2  Nákup vánočního osvětlení 

2/3  Oprava zábradlí u potoka 

3) Drobné vydání a opravy včetně dohod o provedení práce: 100.000 Kč 

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

finanční částky ZML (525.600 Kč).

 

Číslo: RM/1130/31/2020 

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

1) Podpora místních spolků (SDH aj.): 50.000 Kč (odbor školství) 

2) Akce: 

2/1  Hospoda v kulturním domě  - opětovné uvedení do provozu (OBH) 

       a) odstranění dřevěného obložení 

       b) sanace obvodové stěny 

       c) výmalba 

       d) instalace nového průtokového ohřívače 

       e) zprovoznění krbu na ÚT 

2/2  Kulturní dům - oprava a údržba 

a) odvlhčení obvodové stěny - venkovní strana od rodiny L. 
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b) odvětrání schodišťového prostoru - odstranění plísně 

c) oprava podlahy v kuchyňce + nová kuchyňská linka + vařič 

c) zateplení stropu  

2/3  Doplnění vánočního osvětlení  

2/4  Sanace obecní studny + rozbor vody pro potřeby kulturního domu, hospody a obchodu 

2/5 Výsadba ovocných stromů 

3) Drobné vydání na opravy: 40.000 Kč 

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

finanční částky ZML (309.600 Kč).

 

Číslo: RM/1131/31/2020 

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

1) Podpora místních spolků  (SDH, Sokol, Čar. společnost): 60.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Nákupy (pivní set a lavice, slunečníky včetně stojanů, dlaždice)    

2/2 Vánoční výzdoba 

2/3 Setkání s důchodci - občerstvení 

2/4 Akce „Ukliďme Česko“ - nákup pomůcek + občerstvení + svoz odpadu 

2/5 Dětské hřiště 

3) Drobné vydání a opravy: 100.000 Kč 

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

finanční částky ZML (631.200 Kč).

 

Číslo: RM/1132/31/2020 

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

1) Podpora místních spolků: 60.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sokolovna - venkovní areál 

      a) dokončení odvodnění u kiosku 

      b) dláždění ploch a chodníků 

      c) revitalizace altánku 

      d) odvodnění hřiště na malou kopanou 

      e) pivní sety - oprava + nákup 

2/2 Sokolovna - oprava ve vnitřních prostorech (šatny, kumbály, posilovny...) 

2/3 Kaplička u cyklostezky - oprava fasády + osvětlení 

2/4 Likvidace žump + hasičského rezervoáru 

2/5 Dětské hřiště likvidace starých a nákup nových herních prvků 

3) Drobné vydání a opravy včetně smluv o provedení práce: 100.000 Kč 

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

finanční částky ZML (936.000 Kč).

 

Číslo: RM/1133/31/2020 

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

1) Podpora místních spolků: 0 Kč 

2) Akce 

2/1 Kulturní dům 

      a) zadláždění prostoru mezi toaletami a objektem KD 

      b) výmalba vnitřních prostor 
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      c) nátěry dřevěných budov v areálu 

3) Drobné vydání a opravy: 0 Kč 

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

finanční částky ZML (216.000 Kč).

 

Číslo: RM/1134/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci z národního programu MŽP - Programu Péče o krajinu 

na projekt: „Nelesní výsadby dřevin v Litovli v r. 2020“ – dosadba aleje Prunus avium.

 

Číslo: RM/1135/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci 122. výzvy Operačního programu Životní 

prostředí.

 

Číslo: RM/1136/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem traktorových sekaček KUBOTA pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1137/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí s převodem peněz z Rezervního fondu do Investičního fondu pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1138/31/2020 

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

Iveco Daily Maxi 2,3 HDi.

 

Číslo: RM/1139/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 4. 3. 2020.

 

Číslo: RM/1140/31/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 4. 3. 2020. Současně 

Rada města Litovel ukládá Komisi pro investice a výstavbu, aby na dalším možném jednání byla podrobněji 

projednána možnost využití budovy bývalé ZŠ v Myslechovicích.

 

Číslo: RM/1141/31/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel uzavřít předloženou Kupní smlouvu na odkoupení 

pozemku parc.č. 385/49, v k.ú. Savín, obec Litovel za účelem výstavby vodojemu v Litovli – místní část Savín mezi 

prodávajícím panem L. Š. a kupujícím městem Litovel zastoupené starostou města za dohodnutou cenu ve výši 

200 Kč/m
2
 a smlouvu o zřízení služebnosti, podle které se prodávající stane oprávněným k chůzi a příjezdu na 

zbývající část svého pozemku a město Litovel se stane povinným toto oprávnění strpět.
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Číslo: RM/1142/31/2020 

Rada města Litovel souhlasí se změnou pracovní smlouvy spočívající ve zkrácení zkušební doby pro ředitele 

TS Litovel, p. o. s účinností ode dne tohoto projednání.

 

Číslo: RM/1143/31/2020 

Rada města Litovel ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh mimořádných odměn panu starostovi 

a místostarostovi v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z vyhlášeného krizového a nouzového stavu.

 

 
 
 

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

                 starosta města                místostarosta města 

 


