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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 34. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. června 2020 

 

Číslo: RM/1242/34/2020 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení rady města č. 1152d/33, 1153d/33, 1154d/33, 1155d/33, 1156d/33, 1157d/33, 1158d/33, 

1159d/33, 1160c/33, 1161d/33 a 1236d/33. 

b) ukládá odboru MHaSI a OBH vyzvat žadatele, kteří uplatnili žádosti o snížení nájmu, aby dlužné nájemné 

neprodleně uhradili. Tento doklad poté bude možné uplatnit k provedení vrácení části nájemného dle metodiky 

zpracovávané MF ČR.

 

Číslo: RM/1243/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPI/MJ/2020/00066, týkající se akce „VPIC Unčovice-Litovel, II-449_město“. Smlouva bude uzavřena mezi 

městem Litovel a společností CETIN a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1244/34/2020 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění odprodeje pozemků parc.č. 762/18, trvalý travní porost, o výměře 

44 m2 a parc.č. 762/19, orná půda, o výměře 111 m2, v k.ú. Litovel, za cenu 250 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1245/34/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zveřejnit záměr odprodeje části pozemku parc.č. 511/1, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, 

v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m2. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel část pozemku parc.č. 511/1, ostatní plocha, o výměře cca 200 m2, 

v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m2 odprodat.

 

Číslo: RM/1246/34/2020 

Rada města Litovel projednala žádost o ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel, IČ: 00299138, se sídlem v Litovli, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel a společnosti AeskuLab 

k.s., IČ: 60470488, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6, uzavřené dne 3. 6. 2016 za prostor sloužící 

podnikání v objektu č.p. 664, ul. Kollárova v Litovli, a to z nebytových prostor - místnost XI. o ploše 10,15 m2 

a ostatních společných ploch o velikosti 10 m2 nacházejících se ve III. nadzemním podlaží, užívaných za účelem 

provozování laboratoře a souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 8. 2020.

 

Číslo: RM/1247/34/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.000 Kč na provozní náklady centra v roce 2020. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a organizací Klíč - centrum sociálních 

služeb, příspěvková organizace v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1248/34/2020 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení rady města č. 1063/29 a souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 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.

 

Číslo: RM/1249/34/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost Mysliveckého spolku Unčovice v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1250/34/2020 

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. IP-12-8026074/VB/001 

Chořelice p. č. 59/15 přípojka do 50m kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1251/34/2020 

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 ELPREMONT 

elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53 a povinným městem Litovel zastoupené 

starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 425/3, 1577/16, 1577/17 a 1943 v k.ú. Litovel, obec Litovel, 

zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IZ-12-8001015/VB/1, Litovel, 

Uničovská. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle sazebníku schváleného ZML, ke které 

bude připočítána DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/1252/34/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy pro realizaci akce: Technický dozor stavby při realizaci 

stavby „Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7-2“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Albínem 

Gottwaldem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1253/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030C19/21, 

týkající se akce „Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín 

pitnou vodou“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
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v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1254/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o údržbě pozemku (SML/0153/2020/MH), uzavřenou mezi 

vlastníkem – městem Litovel a udržovatelem - Ing. L. H. z Litovle, na údržbu části pozemku parc.č. 1638/15, 

v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem ochrany udržované části pozemku proti 

šíření plevele.

 

Číslo: RM/1255/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Novostavba 

hasičské zbrojnice, Savín“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SPZ DESIGN, s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1256/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a obchodní podmínky k akci „III/3732 Nasobůrky – 

průtah“, projektová dokumentace. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností HOR-invest, s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1257/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOP_01_4121658841 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 a městem Litovel.

 

Číslo: RM/1258/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Haňovice – 

dobývací prostor – odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“. Smlouva bude uzavřena mezi městem 

Litovel a společností GEOtest, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1259/34/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje uzavření smluv s Komerční bankou, a.s. dle důvodové zprávy. 

c) ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu a související dokumenty dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1260/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy SML/0148/2020/IT na dodávku 2ks NB včetně 

příslušenství od firmy XANADU a.s.

 

Číslo: RM/1261/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2005138574, který řeší změnu termínu 

realizace akce: „Oprava chodníku, sídliště Vítězná v Litovli“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 
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a SUEZ Technický servis s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1262/34/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 31/2020/RM až 33/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1263/34/2020 

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

 

Číslo: RM/1264/34/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Závěrečný účet města Litovel za rok 2019 

a účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2019 a přijmout usnesení dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1265/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje odpisový plán herní sestavy Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace 

dle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/1266/34/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zařazení území města Litovel do územní 

působnosti MAS Moravská cesta na programové období 2021 – 2027.

 

Číslo: RM/1267/34/2020 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově MěÚ v Litovli dne 5. července 2020.

 

Číslo: RM/1268/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel předložené odpisové plány na nově pořízené 

traktorové sekačky.

 

Číslo: RM/1269/34/2020 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti Městského klubu Litovel o příspěvek Olomouckého kraje 

na činnost informační sítě MEIS v Olomouckém kraji v roce 2020. Současně Rada města Litovel souhlasí 

s případným uzavřením smlouvy.

 

Číslo: RM/1270/34/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy č. 388/2020 mezi městem Litovel 

a společností Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o., týkající se akce „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel 
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v souběhu s II/447“.

 

Číslo: RM/1271/34/2020 

Rada města Litovel záměr vyhlášený dne 29. 5. 2020 pronajmout části pozemků parc.č. 1832 a parc.č. 1831/1 

(chodník) v k.ú. Litovel (lokalita Příčná) se doplňuje takto: 

a) pozemek parc.č. 1832 v k.ú. Litovel bude pronajat v celkové výměře tj. 3 106 m2; pozemek parc.č. 1831/1 bude 

pronajat v rozsahu šíře a délky přiléhajícího chodníku. 

b) pronájem pozemků je za účelem dočasného zajištění provozování autobusového nádraží v náhradních prostorách. 

c) pozemky budou využívány bezplatně – resp. městu Litovel bude recipročně umožněno využívání pozemku 

parc.č. 119/3 v k.ú. Litovel (lokalita Dukelská – stávající autobusové nádraží, ve vlastnictví ČSAD) pouze 

pro parkování osobních automobilů. 

d) ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu.

 

Číslo: RM/1272/34/2020 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení rady města č. 967c/26. 

b) souhlasí s prodejem automobilu IVECO DAILY MAXI. 

c) souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku, fondu investic.

 

Číslo: RM/1273/34/2020 

Rada města Litovel 

a) nepřijímá ramenovou travní sekačku od TS Litovel, p. o. 

b) souhlasí s prodejem ramenové travní sekačky. Současně Rada města Litovel souhlasí s převodem tržby z prodeje 

do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení.

 

Číslo: RM/1274/34/2020 

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 Profiprojekt 

s.r.o. IČ 277 79 319, na základě plné moci se sídlem Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02 a povinným 

městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 56/19 a 56/18, v k.ú. Víska u Litovle, 

obec Litovel, zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8017471, 

Nasobůrky, p. č. 208/27 – připojení kVN, RVN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1275/34/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel, aby do představenstva Servisní společnosti odpady Olomouckého 

kraje, a.s. za město Litovel navrhlo pana Viktora Kohouta. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel, aby do dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého 

kraje, a.s. za město Litovel navrhlo Mgr. Lubomíra Brozu.
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Číslo: RM/1276/34/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí odstoupení Mgr. Evy Hrachovcové a pana Martina Geprta z funkce členky/člena Strategické 

komise. 

b) ukládá vedení města pozvat na další schůzi RM předsedu Strategické komise a Komise pro investice a výstavbu.

 

Číslo: RM/1277/34/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace o soutěži na dodavatele pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel 

a spolupojištěných subjektů (2020). 

b) bere na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídek. 

c) schvaluje vítěze soutěže, kterým je Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

 

 

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

                    starosta města                   místostarosta města 

 


