
 

  Stránka 1 z 18 

M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 33. schůze Rady města Litovel, konané dne 14. května 2020 

 

Číslo: RM/1147/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitelky Mateřské školy 

G. Frištenského, příspěvkové organizace a ředitelkou školy jmenuje k datu 1. 8. 2020 Bc. Petru Sajičovou.

 

Číslo: RM/1148/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis o průběhu konkursu na pracovní místo ředitelky Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace a ředitelkou školy jmenuje k datu 1. 8. 2020 Mgr. Martinu Faltusovou.

 

Číslo: RM/1149/33/2020 

Rada města Litovel 

a) ruší přijatá usnesení č. 1113/31, 1054/29, 1055/29, 1056/29 a 784/22. 

b) schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předložený záměr zveřejnění pronájmu 

části lesního pozemku parc.č. 859/18, o výměře cca 80 m2 a části lesního pozemku, o výměře cca 80 m2, v k.ú. 

Litovel, lokalita Revúcká, za účelem dočasného uskladnění dřeva, pro vytápění čtyř rodinných domů v dané lokalitě, 

na dobu určitou tři roky, s účinností od 1. 6. 2020. Žadatelé o pronájem si prostřednictvím odboru životního prostředí 

zajistí dočasné odnětí částí pozemků z plnění funkcí lesa, dle ust. § 16 odst. (1), zák. č. 289/1995 Sb., po dobu 

platnosti nájemní smlouvy.

 

Číslo: RM/1150/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 283, ost. plocha, o výměře 

cca 41 m2, v k.ú. Rozvadovice. Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel jeho následný 

odprodej.

 

Číslo: RM/1151/33/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí výpověď pana M. V. z nájemní smlouvy na parkovací místo v objektu bývalé uhelny u kotelny 

na sídlišti Vítězná v Litovli. 

b) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke dni 31. 5. 2020. 

c) souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu parkovacího místa č. 9 v garážovém stání č. 1 nacházející 

se na pozemku parc.č. st. 1553.

 

Číslo: RM/1152/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost, kterou zaslal MUDr. Antonín Gaja, CSc. ve věci snížení nájemného za dobu od 16. 3. 2020 

do 17. 5. 2020 včetně za užívání prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664. 
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b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1153/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost MUDr. Nory Hradské ve věci prominutí nájemného za měsíc březen a duben 2020 za užívání 

prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1154/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost MUDr. Věry Křížové ve věci prominutí nájemného za měsíc březen a duben 2020 za užívání 

prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1155/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost MUDr. Šárky Nesetové Šmakalové ve věci prominutí nájemného za měsíc březen a duben 

2020 za užívání prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1156/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost a dodatek k žádosti paní Ilony Kohoutové ve věci prominutí nájemného za užívání nebytových 

prostor v Litovli, ul. Opletalova č.p. 341. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.
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Číslo: RM/1157/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost REGIO KAVÁRNY a POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o. ve věci snížení nájemného 

společnosti za užívání nebytových prostor v Litovli, nám. Přemysla Otakara č.p. 785. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1158/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Mgr. Barbory Šišmové ve věci prominutí nájemného a amortizace nábytku za užívání 

nebytových prostor v Litovli. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1159/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní Marie Pospíšilové ve věci prominutí nájemného za užívání nebytových prostor v Litovli. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1160/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Pivovaru Litovel a.s. ve věci snížení nájemného za užívání části chodníku před restaurací 

Záložna v Litovli. 

b) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

c) ukládá odboru MHaSI, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1161/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Pivovaru Litovel a.s. ve věci snížení nájemného a návrh předloženého Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 762 v Litovli. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 
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d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1162/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům Kysucká ul. 423/11 

a 424/9 v Litovli včetně příloh (prezenční listina a stanoviska). Současně Rada města Litovel konstatuje, že v dané 

věci již v souladu s usnesením č. 385/10 vyslovila nesouhlas se zveřejněním záměru města na pronájem části 

pozemku parc.č. 1888, ost. plocha/zeleň, za účelem zřízení venkovního posezení pro SVJ Kysucká. Stanovisko rady 

města zůstává v platnosti s tím, že mobiliář zajistí TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1163/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění, záměr - změnit 

Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 849/3, díl č. 4, zahrada, o výměře 382 m2, v k.ú. Litovel - 

rozšíření okruhu nájemců.

 

Číslo: RM/1164/33/2020 

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. 777, druh pozemku trvalý travní porost zapsaný na LV č. 10001 pro k.ú. Litovel, 

obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8016172/VB/001 - Litovel, Polní, 

pč. 3811 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML 

ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1165/33/2020 

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. 34/3, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 403/5, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 1000, to vše pro k.ú. Myslechovice, obec Litovel 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8006920/VB/001, Myslechovice 41 – přípojka 

do 50 m kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 

24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1166/33/2020 

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. 34/3, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 1000, 

pro k.ú. Myslechovice, obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-

8016171/VB/001, Myslechovice, čp. 14247 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

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

 

Číslo: RM/1167/33/2020 

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

jako vlastníkem pozemku parc.č. 1537/3, druh pozemku trvalý travní porost, zapsaný na LV č. 1000, pro k.ú. 

Litovel, obec Litovel u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8014427/VB/001, Litovel, 

Komárov, Vočková – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1168/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ 

Distribuce, a. s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností ENPRO 

Energo s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 208/23, 208/26 a 208/21 v k.ú Nasobůrky, obec Litovel 

a pozemku parc.č. 56/18 v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel zapsané na LV č. 1000, u Katastrálního úřadu 

pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8017744/BVB/1 – zemní optický kabel. Zřízení věcného břemene 

je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1169/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 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 Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 58/8 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Chořelice, obec 

Litovel zapsané na LV č. 1000, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8018781/VB/001 

Chořelice p. č. 59/14 připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1170/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-2/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Základní školou Litovel, Vítězná 1250, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – 

veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných 

práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 

s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel 

a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1171/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-3/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno 

– veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava 

vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 

s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel 

a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1172/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-4/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky, Nasobůrky 91, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této 
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smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu 

města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1173/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-5/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace, G. Frištenského 917/19, Litovel jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1174/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-6/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, Gemerská 506, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této 

smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu 

města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1175/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-7/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace, Studentů 91, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této 

smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu 

města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1176/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-8/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace, Cholinská 1008, Litovel jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1177/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-9/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Městský klub Litovel, příspěvková organizace, nám. Př. Otakara 753/11, Litovel jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 
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Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1178/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o č. Poj. 362-10/2020 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, 

Litovelské bytové družstvo, nám. Př. Otakara 778/1b, Litovel jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností 

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava 

vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 

s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel 

a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1179/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu o č. Poj. 362-11/2020 

o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města 

jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané 

jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším 

účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele 

a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění 

majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1180/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu o č. Poj. 362-12/2020 

o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města 

jako účastníkem smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková 

organizace, Drahanovice 44, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností 

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava 

vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti 

s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel 

a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1181/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-13/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obec Loučany, Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1182/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-14/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 
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smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní škola a Mateřská škola Loučany, příspěvková organizace Loučany 

723, 783 44 Náměšť na Hané jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky 

a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv 

a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným 

zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů 

(2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1183/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-15/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obec Bílsko, Bílsko 47, 783 22 Bílsko jako účastníkem smlouvy a zadavatelem 

a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této 

smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu 

města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1184/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-16/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obec Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1185/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-17/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Mateřská škola Luběnice – příspěvková organizace, Luběnice 80, 783 46 

Těšetice jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako 

vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního 

zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné 

zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž 

předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1186/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-18/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Region HANÁ, z. s., T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané jako 

účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším 

účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele 

a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění 

majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění 

majetku a odpovědnosti za újmu.
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Číslo: RM/1187/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-19/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Obec Cholina, Cholina 52, 783 22 Cholina jako účastníkem smlouvy 

a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím 

osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku 

a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku 

a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1188/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit smlouvu č. Poj. 362-20/2020 o společném 

postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Litovel zastoupené starostou města jako účastníkem 

smlouvy a centrálním zadavatelem, Základní škola a Mateřská škola Cholina, okres Olomouc, příspěvková 

organizace, Cholina 35, 783 22 Cholina jako účastníkem smlouvy a zadavatelem a společností Osigeno – veřejné 

zakázky a dotace s.r.o, jako vedlejším účastníkem smlouvy. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv 

a povinností centrálního zadavatele a zadavatele k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným 

zadáním veřejné zakázky „Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů 

(2020)“, jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu.

 

Číslo: RM/1189/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje na základě vyhodnocení podaných nabídek výběr dodavatele LB 2000, s.r.o. 

Olomouc na realizaci veřejné zakázky „Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2“. Současně Rada města Litovel 

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

 

Číslo: RM/1190/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky k novostavbě 

rodinného domu v místní části Březové. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a panem J. K., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1191/33/2020 

Rada města Litovel odkládá uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPI/MJ/2020/00066, týkající se akce „VPIC Unčovice-Litovel, II-449_město“ do doby, než společnost CETIN 

a.s. zdůvodní navýšení ceny překládky.

 

Číslo: RM/1192/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) na staveništi ve fázi realizace dotační akce: „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. Litovel“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1193/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na činnost technického dozoru stavebníka pro stavební 

akci „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 
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SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1194/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí s doporučením komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce 

hygienických prostor - Poliklinika Litovel, Kollárova 664“, kdy nejvýhodnější nabídku podal uchazeč JAMASTAV 

MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd. Současně Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1195/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a Mateřskou školou G. Frištenského, 

příspěvkovou organizací o převodu majetku k hospodaření.

 

Číslo: RM/1196/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/0194/2019/VNI ze dne 3. 7. 2019. 

Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Elektro Jarmar s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1197/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 4. Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití informačního 

systému GINIS jeho další obnově a rozvoji. Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností GORDIC 

spol. s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1198/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 16/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního 

majetku - kanalizace ze dne 29. 1. 2004. Dodatek č. 16/K bude uzavřen mezi městem Litovel a Vodohospodářskou 

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

 

Číslo: RM/1199/33/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 21/2020/RM až 30/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1200/33/2020 

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 

96/2020/ZM až 101/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1201/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.
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Číslo: RM/1202/33/2020 

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

města Litovel k 30. 4. 2020.

 

Číslo: RM/1203/33/2020 

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

leden až duben 2020.

 

Číslo: RM/1204/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy Litovel, Jungmannova 655, 

okres Olomouc, na 150 dětí.

 

Číslo: RM/1205/33/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s technickým zhodnocením budovy SOŠ Litovel, která je ve vlastnictví města Litovel. 

b) souhlasí s tím, že investorem stavební akce bude SOŠ Litovel. Náklady spojené s technickým zhodnocením 

škola přefakturuje městu Litovel, maximálně však ve výši 454.656,86 Kč.

 

Číslo: RM/1206/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí s vybudováním bezbariérového WC v budově GJO.

 

Číslo: RM/1207/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí s udělením odměny k životnímu výročí v navržené výši.

 

Číslo: RM/1208/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí materiál „Informace radě města k bodům 4.1.5 a 4.1.6 z 29. RM“.

 

Číslo: RM/1209/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit bezúplatné nabytí pozemku 

parc.č. 757/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Savín, o výměře 591 m2, od vlastníka Česká republika - 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Číslo: RM/1210/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Březové čerpání finančních 

prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sklad u Unimobuňky u fotbalu       10.000 Kč 

2/2 Dokončení lajnování asfaltového hřiště      10.000 Kč 

2/3 Projekční příprava rekonstrukce kult. domu      80.000 Kč 
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2/4 Pořízení sestavy cvičebních strojů na hřiště                100.000 Kč 

2/5 Kulturní akce ve spolupráci s místními spolky     35.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:        40.000 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1211/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Chořelice čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        70.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Výletiště s altánem za lávkou (altán a obnova lávky)               100.000 Kč 

2/2 Dráha pro hasiče (příslušenství, nadzemní hydranty, zeleň)              130.000 Kč 

2/3 Nové informační tabule a vitrína       50.000 Kč 

2/4 Projektová dokumentace - odstavná parkovací místa na návsi (realizace 2021) 30.000 Kč 

2/5 Vsakovací boxy na odvodnění komunikací      20.000 Kč 

2/6 Sklad - přístřešek na dvůr budovy OV      30.000 Kč 

2/7 Přechod nebo místo pro přecházení u autobusové zastávky - projekční příprava   1.000 Kč 

2/8 Zbourání komínu budovy OV       20.000 Kč 

2/9 Monitoring dešťové kanalizace       20.000 Kč 

3) Drobné vydání a údržba        62.000 Kč  

Do vyjasnění nebudou realizovány akce pod č. 2/1, 2/5, 2/7, 2/9. 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: RM/1212/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Chudobín čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        10.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Hřiště - elektromontážní práce přívod pro parket (vč. osvětlení a stožárů)            105.000 Kč 

2/2 Hřiště - úprava ploch – dlažby       30.000 Kč 

2/3 Chodník od kostela po vjezd do ZD - projekční příprava              120.000 Kč 

3) Drobné vydání, opravy a nákupy       60.000 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1213/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Myslechovice čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků                 0 Kč 

2) Akce: 

2/1 Náves (hřiště, příjezdové cesty, zeleň, mobiliář, parkovací plochy) 

- projekční příprava a realizace                  550.000 Kč 

3) Drobné vydání a údržba:          90.000 Kč 
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Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1214/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Nasobůrky čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Opravy na kulturním domě včetně zateplení a dveří               190.000 Kč 

2/2 Obnova inventáře do kulturního domu (židle ...)     60.000 Kč 

2/3 Nové vybavení v kulturním domě (digestoř, koš, skříňky atd.)             100.000 Kč 

2/4 Zakoupení skládacího stanu          1.000 Kč 

2/5 Úpravy venkovního areálu hřiště (sklad, venkovní gril, nové osvětlení)            200.000 Kč 

2/6 Opravy - údržba kapličky        30.000 Kč 

2/7 Zeleň                    100.000 Kč 

2/8 Mobiliář  (lavičky, ....)        50.000 Kč 

3) Drobné vydání a údržba        90.000 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: RM/1215/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Nová Ves čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        10.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Sportovní areál (ochranné sítě, osvětlení hřiště)               135.000 Kč 

2/2 Zeleň          50.000 Kč 

2/3 Oprava zábradlí u potoka        52.500 Kč 

3) Drobné vydání a opravy vč. dohod o provedení práce               120.420 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: RM/1216/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Rozvadovice čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto:  

1) Podpora místních spolků:        40.000 Kč 

2) Akce 

2/1 Úprava zábradlí na mostě přes mlýnský potok na Šargouně    50.000 Kč (TS) 

2/2 Hřiště:                    176.932 Kč 

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      80.000 Kč (OBH) 
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2/4 Kulturní akce  (Mikuláš ....)        10.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy        40.000 Kč 

    Externí dovoz pečiva pojízdnou prodejnou      13.068 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1217/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Savín čerpání finančních 

prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        40.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Hospoda v kulturním domě - opětovné uvedení do provozu (OBH)   50.000 Kč          

      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       80.000 Kč 

      a) odvlhčení obvodové stěny - venkovní strana od rodiny L.  

      b) odvětrání schodišťového prostoru - odstranění plísně 

      c) oprava podlahy v kuchyňce + nová linka + vařič 

      d) zateplení stropu 

3) Drobné vydání a opravy        40.200 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: RM/1218/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Tři Dvory čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:        45.000 Kč 

2) Akce: 

2/1 Nákupy (pivní sety, lavice, slunečníky se stojany, dlažba)    46.000 Kč 

2/2 Vánoční výzdoba         30.000 Kč 

2/3 Setkání s důchodci – občerstvení       20.000 Kč 

2/4 Dětské hřiště         46.370 Kč 

2/5 Zastřešení zastávky směrem na Pňovice                180.000 Kč 

2/6 Vyčištění vsakovacího příkopu                 210.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:        10.000 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1219/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Unčovice čerpání 

finančních prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků        60.000 Kč 
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2) Akce: 

2/1 Sokolovna - venkovní areál                  121.000 Kč 

      a) dokončení odvodnění u kiosku   

      b) revitalizace altánku 

      c) pivní sety - oprava + nákup 

2/2 Sokolovna - oprava ve vnitřních prostorech (šatny, sklady, posilovny ....)            200.000 Kč 

2/3 Kaplička u cyklostezky - oprava fasády + osvětlení     25.000 Kč 

2/4 Likvidace žump + hasičského rezervoáru      80.000 Kč 

2/5 Dětské hřiště - likvidace starých a nákup nových herních prvků   50.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy vč. dohod o provedení práce               100.000 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak.

 

Číslo: RM/1220/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro místní část Víska čerpání finančních 

prostředků z rezervy pro Osadní výbory takto: 

1) Podpora místních spolků:                 0 Kč 

2) Akce 

2/1 Kulturní dům - zadláždění ploch mezi toaletami a objektem KD             217.000 Kč 

3) Drobné vydání a opravy:                 0 Kč 

Výše uvedené částky lze čerpat takto: 

- do konce 3. čtvrtletí 2020 lze vyčerpat částku maximálně do výše 75 %. 

- zbývajících 25 % lze vyčerpat ve 4. čtvrtletí 2020, nestanoví-li Zastupitelstvo města Litovel jinak. 

 

Číslo: RM/1221/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dohodu o vybudování studny. Dohoda 

o vybudování studny bude uzavřena mezi městem Litovel a paní I. Č. z Litovle, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1222/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost Městského klubu Litovel ve věci uspořádání veřejnosti přístupné akce 

„Letní filmová slavnost - Letní kino“ na nám. Přemysla Otakara v Litovli, konané ve dnech 13. - 16. 7. 2020, v době 

od 21.00 do 23.30 hod. Současně Rada města Litovel pro tuto akci uděluje výjimku z OZV 1/2016 „O zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství“, dle čl. 3 (Omezující opatření, bod 3).

 

Číslo: RM/1223/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

Dotačního programu Olomouckého kraje - Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 k akci 

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

ruchu“ a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/1224/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

Dotačního programu Olomouckého kraje - Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul Podpora prevence 

kriminality k akci „Modernizace a rozšíření kamerového systému“ a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí 
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dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/1225/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

Dotačního programu Olomouckého kraje Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2020 

k akci „Modernizace a rozšíření vybavení DDH v Litovli“ a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

Olomouckým krajem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/1226/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

Dotačního programu Olomouckého kraje - Dotační program pro sociální oblast 2020, dotační titul Podpora prevence 

kriminality k akci „Propojení kamerového systému MP s PČR“ a uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi Olomouckým krajem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/1227/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2020 k akci „Výstavba tenisového areálu v Litovli - Komárově, II. etapa“ v hodnotě 1.200.000 Kč, uzavření 

předložené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel a dofinancování min. 50% 

části nákladů na část akce z rozpočtu města.

 

Číslo: RM/1228/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za I. Q/2020.

 

Číslo: RM/1229/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 25 Smluv o pronájmu lesních pozemků č. 10/22 a 10/23 mezi 

městem Litovel a TS Litovel, p. o., v předloženém znění. Jedná se o specifikaci nájmů pro 1. pololetí roku 2020.

 

Číslo: RM/1230/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za 1. čtvrtletí 2020, včetně plnění finančního 

plánu TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1231/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 6. 5. 2020.

 

Číslo: RM/1232/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dodatek č. 1 k Dohodě o převzetí 

a zajištění závazků souvisejících s prodejem stavebního pozemku uzavřené mezi prodávajícím a oprávněným 

ze závazků kupujícího, tj. městem Litovel zastoupené starostou města a kupující a zavázanou ke splnění podmínek 

prodávajícího, tj. paní I. S., Olomouc, spočívající ve změně jedné ze zajišťovacích podmínek, a to v prodloužení 

lhůty ke kolaudaci domu o 12 měsíců.
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Číslo: RM/1233/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit zveřejnění záměru prodeje 

pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pavlínka - II. etapa.

 

Číslo: RM/1234/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace v rámci 

dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 

2020 k akci „Revitalizace šaten sportovního areálu Sokolovny“ v hodnotě 2.000.000 Kč, uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Litovel a dofinancování min. 50% části nákladů na část 

akce z rozpočtu města.

 

Číslo: RM/1235/33/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 16.200 Kč od Kimberly-Clark s.r.o. 

pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/1236/33/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost MUDr. Josefa Hacara ve věci prominutí nájemného, popř. jeho snížení v měsících březen - 

květen r. 2020 za užívání prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664. 

b) rozhodla, že snížení nájemného se nebude vztahovat na úhrady služeb. 

c) odkládá rozhodnutí o podané žádosti o stanovení nájemného do doby, než budou vydány avizované vládní 

předpisy, které placení nájemného jednotně upraví pro celou ČR. 

d) ukládá OBH, do doby rozhodnutí vlády, prozatím nájemné neúčtovat a nevyčíslovat případné sankce.

 

Číslo: RM/1237/33/2020 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje zařazení žádosti o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č.p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a obytné místnosti a nájemní smlouvy, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1238/33/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, p. o. předložený odpisový plán na nově pořízený 

SERVER Lenovo ST250Xeon.

 

Číslo: RM/1239/33/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel s ohledem na úspěšné plnění úkolů spojených 

s výkonem činností zvláštních orgánů města Litovle, zejména bezpečnostní rady a krizového štábu, jejichž 

předsedou je ze zákona starosta města (obce obecního úřadu s rozšířenou působností) a místopředsedou těchto 

zvláštních orgánů je automaticky místostarosta města, zvážilo poskytnutí přiměřené mimořádné odměny za plnění 

úkolů ve zmíněných orgánech, zejména pak v souvislosti s uzavřením města Litovle v nařízené karanténě.
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Číslo: RM/1240/33/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost TS Litovel, p. o. ve věci schválení změn Provozního řádu městského 

koupaliště Litovel, vycházejících z aktuálních organizačních změn formou Dodatku č. 2.

 

Číslo: RM/1241/33/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s otevřením mateřských škol: MŠ Gemerská, Kollárova, Frištenského, Čihadlo, Nasobůrky, Unčovice. 

Jednotlivé mateřské školy budou otevřeny od pondělí 25. 5. 2020. 

b) doporučuje zřizovateli Církevní mateřské školy Svatojánek, aby rovněž obnovil provoz této MŠ od 25. 5. 2020.

 

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

                    starosta města                   místostarosta města 

 


