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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 36. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. června 2020 

 

Číslo: RM/1280/36/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel akceptovat nabídku k odkoupení nemovitostí uvedených 

ve zveřejněném záměru města Litovle na úřední desce ve dnech 22. 5. 2020 do 9. 6. 2020 firmy NEORENT a.s. 

IČO 27835847, sídlo Pavlínka 4/5, Litovel, zastoupené statutárním ředitelem Ing. Jiřím Sedláčkem. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou kupní smlouvu. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel revokovat usnesení č. ZM/12/9/2019 schválené na 9. zasedání 

Zastupitelstva města Litovel, konaného dne 19. září 2019.

 

Číslo: RM/1281/36/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost pana P. D. o prominutí platby nájemného za měsíc březen a duben r. 2020. 

b) nevyhovuje žádosti z důvodu dlužného nájemného, které je nutné uhradit nejpozději do 31. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1282/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání v objektu  č.p. 664 

v Litovli, ul. Kollárova, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží, označené jako místnost č. XI.

 

Číslo: RM/1283/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Nájemní smlouvy s paní V. T. na pronájem parkovacího místa 

č. 9 v garážovém stání č. 1 umístěném na pozemku parc.č. St. 1553 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Litovel, 

v objektu bývalé uhelny u kotelny na sídlišti Vítězná.

 

Číslo: RM/1284/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku SML/2015/16 ze dne 25. 3. 2015, uzavřené 

mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, na pronájem pozemků parc.č. 125/1, ost. plocha/ost. komunikace, 

o výměře 463 m2, pozemku parc.č. 125/2, trvalý travní porost, o výměře 6 956 m2, pozemku parc.č. 125/3, trvalý 

travní porost, o výměře 5 860 m2 a pozemku parc.č. st. 2910, zast. plocha a nádvoří, o výměře 52 m2 (využití 

ke sportovní činnosti TJ Tatran), včetně ukončení Dodatku č. 1 SML/153/2016/MH/1 ze dne 16. 6. 2016.

 

Číslo: RM/1285/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje v souladu se zveřejněním záměru města dle usnesení rady města č. 1149/33, bod b): 

a) předloženou Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0058/2020/MH), uzavřenou mezi městem Litovel a J. a A. P. 

z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/19, lesní pozemek, o výměře 65 m2, za roční nájemné 787 Kč. 

b) předloženou Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0061/2020/MH), uzavřenou mezi městem Litovel a V. K. 
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z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/18, lesní pozemek, o výměře 18 m2, za roční nájemné 218 Kč. 

c) předloženou Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0059/2020/MH), uzavřenou mezi městem Litovel a J. a J. H. 

z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/19, lesní pozemek, o výměře 15 m2 a části pozemku 

parc.č. 859/18, lesní pozemek, o výměře 30 m2, za roční nájemné 545 Kč. 

d) předloženou Smlouvu o nájmu pozemku (SML/0060/2020/MH), uzavřenou mezi městem Litovel a L. a L. H. 

z Litovle, na pronájem části pozemku parc.č. 859/18, o výměře 30 m2, za roční nájemné 363 Kč. 

Smlouvy jsou na dobu určitou do 30. 6. 2023. Všichni nájemci předloží orgánu správy lesů (OŽP) žádost o dočasné 

odnětí pronajímaných částí pozemku z plnění funkcí lesa v souladu s ust. § 16, odst. (1), zákona č. 289/1995 Sb.

 

Číslo: RM/1286/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 10. ročníku turnaje v nohejbale 

dne 4. 7. 2020 v Unčovicích. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1287/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění dne pro děti, který se konal 6. června 2020 

v Savíně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1288/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na opravu a údržbu sportovního areálu a činnost tělovýchovné 

jednoty v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ Sokolem Unčovice z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1289/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na obnovu vybavení hasičské klubovny v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SDH Rozvadovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1290/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost družstva malé kopané v Chudobíně v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a M. R., Litovel v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/1291/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na provozní náklady spolku v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Linkou bezpečí, z. s. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/1292/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti mládežnického pěveckého sboru 

v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1293/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na činnost a vybavení družstva malé kopané a na organizační 

zajištění kulturních akcí v Rozvadovicích v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a J. P., Rozvadovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1294/36/2020 

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, DIČ CZ28628250 

a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 208/23, 208/26, 208/21, 

v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel a parc.č. 56/18, v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8017744/BVB/1. Zřízení věcného břemene 

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

 

Číslo: RM/1295/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o předání majetku k hospodaření mezi městem 

Litovel a TS Litovel, příspěvkovou organizací.

 

Číslo: RM/1296/36/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

č. 4000230849 k akci „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447“, mezi městem Litovel 

a GasNet s.r.o (zastoupen na základě plné moci společností GridServices s.r.o.), v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

č. 4000230850 k akci „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447“, mezi městem Litovel 

a GasNet s.r.o (zastoupen na základě plné moci společností GridServices s.r.o.), v předloženém znění.
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Číslo: RM/1297/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

k akci „Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“. Smlouvy budou uzavřeny mezi městem Litovel a Povodí Moravy s.p., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1298/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele ELKOPLAST CZ s.r.o. na zajištění dodávek k akci „Sběrný dvůr 

Litovel, k.ú. Nasobůrky“ a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a společností ELKOPLAST CZ s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1299/36/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele SAFETY PRO s.r.o. na zajištění služeb TDS k akci „Sběrný dvůr Litovel, 

k.ú. Nasobůrky“ a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění. 

b) schvaluje výběr dodavatele SAFETY PRO s.r.o. na zajištění služeb BOZP k akci „Sběrný dvůr Litovel, 

k.ú. Nasobůrky“ a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a společností SAFETY PRO s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1300/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele PRVNÍ KEY-STAV a.s. Frýdek Místek na zajištění stavebních 

prací k akci „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky“ a uzavření smlouvy mezi městem Litovel a společností PRVNÍ 

KEY-STAV a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1301/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na zajištění činnosti TDS při provádění díla „Úpravy 

požární nádrže Myslechovice“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Jaroslavem Mádrem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1302/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo při realizaci akce „Litovel – místní část Nasobůrky/Víska 

– průmyslová zóna“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1303/36/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zprávu hodnotící komise. 

b) souhlasí s výsledkem výběrového řízení. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci záměru: „Úpravy požární nádrže Myslechovice“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1304/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené smlouvy mezi městem Litovel a Mateřskou školou Gemerská, 

příspěvkovou organizací o převodu majetku k hospodaření.

 

Číslo: RM/1305/36/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu 36/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1306/36/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 102/2020/ZM 

až 107/2020/ZM.

 

Číslo: RM/1307/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o výpovědi Smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling 

fiktivní.

 

Číslo: RM/1308/36/2020 

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

leden až květen 2020.

 

Číslo: RM/1309/36/2020 

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

města Litovel k 31. 5. 2020.

 

Číslo: RM/1310/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků na činnost odborného lesního 

hospodáře.

 

Číslo: RM/1311/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací 

dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1312/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním rezervního fondu Základní školy Litovel, Jungmannova 655, příspěvkové 

organizace maximálně ve výši 295.804 Kč.
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Číslo: RM/1313/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 39.292 Kč pro období do 31. 12. školního 

roku 2019/2020 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/1314/36/2020 

Rada města Litovel ruší pro rok 2020 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků pro školské 

a kulturní příspěvkové organizace.

 

Číslo: RM/1315/36/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložený Plán rozvoje sportu.

 

Číslo: RM/1316/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informace o stavu vrácených finančních částek příjemci finanční podpory.

 

Číslo: RM/1317/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uložením optického kabelu pro vysokorychlostní internet pod cyklostezku 

Tři Dvory - Litovel společnosti POPmedia s.r.o. Litovel za podmínek: 

1) Stavba optického kabelu bude řádně povolena na základě projektové dokumentace včetně souhlasu 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/1318/36/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informaci o zajištění akce: „Oprava stavidla na vodním toku Loučka v Nasobůrkách“. 

b) schvaluje nabídku Stavební firmy Vymětal s.r.o. na realizaci stavební akce: „Oprava stavidla na vodním toku 

Loučka v Nasobůrkách“ a uděluje dle čl. 4 (3) Směrnice č. 2/2019/RML výjimku pro přímé zadání VZ vybranému 

dodavateli.

 

Číslo: RM/1319/36/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci do 122. výzvy 

MŽP v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ s projektem „Litovel - komplexní předcházení 

vzniku odpadu“ a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/1320/36/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zprávu: „Návrhy na opatření ke snížení nákladů v OH v Litovli“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pověřit vedení města Litovel tato opatření zpracovat prostřednictvím 

dodatku ke smlouvě se společností FCC Litovel na základě diskuze ze 17. zasedání ZML.
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Číslo: RM/1321/36/2020 

Rada města Litovel projednala žádost společnosti POPmedia s.r.o., Kollárova 808/5, 784 01 Litovel o schválení 

záměru zasíťování objektů na ul. Revoluční č.p. 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, ul. Masarykova 666 

a nám. Svobody 674 (DPS). Rada města Litovel tento záměr schvaluje za podmínky dodání technického řešení, 

umístění kabeláže a zařízení v daných objektech, které bude posouzeno a schváleno revizním technikem.

 

Číslo: RM/1322/36/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje předloženou koncepci rozvoje muzejnictví v Litovli na roky 2020-2023. 

b) pověřuje vedoucí muzea k její postupné realizaci.

 

Číslo: RM/1323/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, p. o. předložené odpisové plány na nově pořízený 

traktor a žací rameno Kubota.

 

Číslo: RM/1324/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí odstoupení pana Mirka Spurníka ml. z funkce člena Komise prevence 

kriminality a BESIP ke dni 12. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1325/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 3. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1326/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 2. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1327/36/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 8. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1328/36/2020 

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 ELMO-

SA spol. s.r.o., se sídlem Pavlovická 29/25, Pavlovičky – Olomouc, PSČ 779 00, IČO: 479 77 001 

DIČ: CZ47977001 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 404/4 

a 405/1, v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, 

pro stavbu č. IZ-12-8002130. Zřízení věcného břemene je úplatné, vzhledem k tomu, že jde o provedení přeložky 

na základě objednávky města Litovel, cena byla stanovena ve výši 1.000 Kč.
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Číslo: RM/1329/36/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2020 o nočním klidu.

 

Číslo: RM/1330/36/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Číslo: RM/1331/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uhrazením částky ve výši 5.600 Kč za advokátní služby.

 

Číslo: RM/1332/36/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč na organizační zajištění soutěže ve vaření kotlíkového guláše 

Masters of Litovel, která se uskuteční dne 25. července 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Stavbex s. r. o. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1333/36/2020 

Rada města Litovel souhlasí s úpravou ceníku přírodního koupaliště v Litovli.

 

Číslo: RM/1334/36/2020 

Rada města Litovel schvaluje zrušení Strategické komise ke dni 25. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1335/36/2020 

Rada města Litovel po uplynutí doby k odvolání, která končí dne 26. 6. 2020, schvaluje uzavření předložené 

smlouvy o Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů (2020). Současně 

Rada města Litovel pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

 

 

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

                    starosta města                   místostarosta města 

 


