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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 38. schůze Rady města Litovel, konané dne 6. srpna 2020 

 

Číslo: RM/1373/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s adresným zveřejněním prodeje části pozemku parc.č. 1537/26, zahrada, 

v k.ú. Litovel, o výměře cca 450 m2 a pozemku parc.č. st. 1681, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, 

v k.ú. Litovel, žadatelky L. K. z Litovle za stanovených podmínek v odůvodnění.

 

Číslo: RM/1374/38/2020 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi městem Litovel 

a RNDr. J. H., Ph.D. na pronájem části pozemku parc.č. 1573/18, ost. plocha/ost. komunikace (chodník), 

před objektem č.p. 783/7 v ul. Boskovicova v Litovli, za účelem umístění přenosného venkovního posezení, 

v období od května do října, za nájemné 300 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/1375/38/2020 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti MUDr. N. H. o prominutí nájmu za měsíc březen a duben r. 2020 

z důvodu pandemie způsobené koronavirem za užívaní prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664.

 

Číslo: RM/1376/38/2020 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti MUDr. V. K. o prominutí nájmu za měsíc březen a duben r. 2020 

z důvodu pandemie způsobené koronavirem za užívaní prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664.

 

Číslo: RM/1377/38/2020 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti MUDr. Š. N. Š. o prominutí nájmu za měsíc březen a duben r. 2020 

z důvodu pandemie způsobené koronavirem za užívaní prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664.

 

Číslo: RM/1378/38/2020 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti MUDr. A. G., CSc. ve věci snížení nájemného za dobu od 16. 3. 2020 

po dobu trvání krizové situace za užívání prostor na poliklinice v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664.

 

Číslo: RM/1379/38/2020 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti MUDr. J. H. o prominutí nájmu, popř. jeho snížení v měsících březen - 

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

 

Číslo: RM/1380/38/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost Mgr. B. Š. o poskytnutí slevy na nájemném. 
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b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1381/38/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a D. K. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1382/38/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Pony klub Olešnice, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1383/38/2020 

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/1384/38/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění 

mezi městem Litovel a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč na provozní 

náklady Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2020.

 

Číslo: RM/1385/38/2020 

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. 99/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. Víska 

u Litovle, obec Litovel, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-

128022587/VB/001, Víska, RD, B. – přípojka kNN, vNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena 

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

 

Číslo: RM/1386/38/2020 

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

Distribuce, a. s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupené 

společností EMONTAS s.r.o se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ: 25883551 a dále zastoupena 
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společností ELRAM JS s.r.o., se sídlem Šumperk, B. Němcové 2930/20, PSČ 78701, IČ 26813904 a povinným 

městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 265/1, v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel 

zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu „Zařízení distribuční soustavy“, 

č. IP-12-8026347/2. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML 

ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1387/38/2020 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících z vydaného územního 

rozhodnutí stavby mezi nabyvatelem, tj. DOUBRAVA.NET s.r.o. se sídlem Náklo 178, 783 32 Náklo a převodcem, 

tj. městem Litovel zastoupené starostou města o převodu práv a povinností z vydaného územního rozhodnutí stavby 

k části stavby - „Nové kabelové rozvody Rozvadovice – veřejné osvětlení, rozhlas a HDPE trubka“ – stavebnímu 

objektu – „SO 03 Trubky optického kabelu + nadzemní boxy“. Převod práv a povinností je úplatný, cena byla 

sjednána ve výši 10.000 Kč. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/1388/38/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 17/20-

52200/VP na uložení kanalizace do pozemku - silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Číslo: RM/1389/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy č. Z_S14_12_8120075665 o smlouvě budoucí o realizaci 

přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě ulic Vítězná - Sušilova v rámci 

připravované stavby „Litovel, Vítězná - Sušilova – parkoviště“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností ČEZ distribuce, a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1390/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s VISSO Olomouc 

na zpracování projektové dokumentace na prodloužení a opravu chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732.

 

Číslo: RM/1391/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností VODIS 

Olomouc s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace pod chodníkem podél 

silnice III/3732.

 

Číslo: RM/1392/38/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 54/2020/RM až 59/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1393/38/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.
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Číslo: RM/1394/38/2020 

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

leden až červen 2020.

 

Číslo: RM/1395/38/2020 

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

 

Číslo: RM/1396/38/2020 

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

plánu.

 

Číslo: RM/1397/38/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 30. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1398/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí se žádostí POPmedia s.r.o. k uložení trubky HDP pro internet do pozemku města 

Litovle parc.č. 725/12, orná půda, v k.ú. Litovel, za stanovených podmínek dle odůvodnění.

 

Číslo: RM/1399/38/2020 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s nabídkou technického řešení Ing. R. B. ze společnosti Grande Solution s.r.o. Moravská Ostrava 

na vybudování nové komunikace od Javoříčské ulice v Litovli ve směru ke koupališti, podle které by se měla 

zpracovat projektová dokumentace. 

b) pověřuje vedoucího odboru MHaSI a vedení města předložit nabídky technického řešení na vybudování 

nové komunikace ke koupališti k posouzení nezávislým odborníkům a následně tato zhodnocení předložit na schůzi 

RM.

 

Číslo: RM/1400/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1., zák. č. 128/2000 Sb., 

na pronájem části pozemku parc.č. 880/1, ostatní plocha/zeleň, v k.ú. Litovel, o výměře 75 m2 (plocha 15x5 m2), 

za účelem vybudování odstavné manipulační plochy (6 parkovacích míst), vlastním nákladem nájemců bytů 

z objektu ul. Šmakalova č.p. 412/4, Litovel. Minimální výše smluvního nájemného bude činit 40 Kč/m2/rok.

 

Číslo: RM/1401/38/2020 

Rada města Litovel pověřuje odbor MHaSI k zadání nezávislého odborného posouzení dvou vypracovaných studií 

s názvem „Studie úprav návsi v místní části Myslechovice“ u Ing. arch. Obenause.
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Číslo: RM/1402/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí na realizaci 

projektu: „Haňovice - dobývací prostor - odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“.

 

Číslo: RM/1403/38/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 40.204 Kč pro období do 31. 12. 2020 školního roku 2020/2021 

od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 62.951 Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 školního 

roku 2020/2021 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/1404/38/2020 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV č. 12/2012 o veřejném pořádku, dle čl. 4. a 6. v souladu s OZV 

č. 4/2016, kterou se mění OZV č. 12/2012, dle čl. 1 z místa používání zábavné pyrotechniky, dle čl. 4. při konání 

soukromé akce, konané dne 15. 8. 2020 pro žadatele pana M. G. z Litovle.

 

Číslo: RM/1405/38/2020 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI zmapovat žádosti z tohoto roku, případně oslovit pořadatele akcí, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, 

aby se tyto akce zahrnuly do OZV č. 2/2020 na další rok.

 

Číslo: RM/1406/38/2020 

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

automobil VW Caddy Life.

 

Číslo: RM/1407/38/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci k dopisu Advokátní kanceláře JUDr. Dítě, MBA, LL.M., st. 

k záměru města Litovel prodat pozemky v lokalitě Pavlínka.

 

Číslo: RM/1408/38/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro investice a výstavbu ze dne 25. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1409/38/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 13. 7. 2020. 

b) bere na vědomí Plán činnosti Seniorklubu na II. pololetí 2020.
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Číslo: RM/1410/38/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní D. K. o snížení nájemného z nebytových prostor z důvodu nouzového stavu v souvislosti 

s pandemií COVID-19. 

b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1411/38/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost MUDr. A. G., CSc. jednatele společnosti Nestátního interního oddělení s.r.o. o pronájem 

prostor sloužící podnikání v budově Polikliniky v Litovli, ul. Kollárova č.p. 664 podané na základě zveřejněného 

záměru pronájmu usnesením č. RM/1282/26/2020. 

b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a Nestátním interním 

oddělením s.r.o. zastoupené jednatelem společnosti MUDr. A. G., CSc. za smluvní nájemné 

ve výši 1.800 Kč/m2/rok z provozní plochy a ve výši 600 Kč/m2/rok z ostatních ploch. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1412/38/2020 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI zmapovat žádosti z tohoto roku, případně oslovit pořadatele akcí, 

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, 

aby se tyto akce zahrnuly do OZV č. 2/2020 na další rok.

 

Číslo: RM/1413/38/2020 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. 128/2000 Sb. předložený záměr města 

na pronájem pozemku parc.č. 125/4 v k.ú. Litovel, ost. plocha/sport. a rekreační plocha o výměře 1 874 m2 (areál 

s kurty, lokalita Komárov), na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 25.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/1414/38/2020 

Rada města Litovel 

a) byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná 5. 9. 2020. 

b) schvaluje součinnost ve spolupráci s TS Litovel - zapůjčení zábran, výlepu plakátů zdarma a součinnost 

s úklidem během konání akce, součinnost TIC a MK Litovel - zdarma vstupné na radniční věž a zapůjčení mobiliáře 

MK (lavičky a sety). 

c) schvaluje vstupné zdarma do Muzea Litovel a na radniční věž v den akce. 

d) schvaluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v den 

konání akce do 22 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

e) souhlasí se záborem náměstí Přemysla Otakara v pátek 4. 9. 2020 pouze některých vyhrazených parkovacích 

míst a v sobotu 5. 9. 2020 celého náměstí. 

f) souhlasí s bezplatným zapůjčením tří reklamních stojanů od TS Litovel.
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Číslo: RM/1415/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s rozmístěním stojanů pro předvolební agitaci od 7. 9. 2020.

 

Číslo: RM/1416/38/2020 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro odcházející ředitelky MŠ Frištenského a MŠ Gemerská.

 

 

                 

 

               Viktor Kohout v. r.                                                               Bc. Zdeněk Jančí v. r. 

                    starosta města                   člen rady města 

 


