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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 40. schůze Rady města Litovel, konané dne 17. září 2020 

 

Číslo: RM/1447/40/2020 

Rada města Litovel nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 403/1, ost. komunikace, 

o výměře cca 102 m2, v k.ú. Myslechovice za cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1448/40/2020 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 511/1, ostatní plocha, 

o výměře cca 35 m2, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/1449/40/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí se zveřejněním směny části pozemků parc.č. 856/54 a 856/55, obě ostatní plocha, v k.ú. Litovel, 

o výměře 48 m2 bez finančního vypořádání. Vedlejší náklady související se směnou hradí město Litovel. 

b) souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 856/55, ostatní plocha, o výměře cca 322 m2, 

v k.ú. Litovel za cenu 250 Kč/m2 + cenu vzrostlých stromů, která bude kvalifikovaně odhadnuta.

 

Číslo: RM/1450/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zveřejnění záměru obce prodat část 

pozemků parc.č. 340, ostatní plocha/ostat. komunikace a parc.č. 403/1, ostatní plocha/ostat. komunikace, 

v k.ú. Myslechovice o celkové výměře 23 m2.

 

Číslo: RM/1451/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem 

Litovel a paní L. Z., v předloženém znění. Dodatkem č. 12 se mění bod III. - nájemné, a to z důvodu změny poplatku 

z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/1452/40/2020 

Rada města Litovel projednala žádost o ukončení Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené 

dne 20. 6. 2007 mezi městem Litovel a panem M. Š. z nebytových prostor v objektu č.p. 85 v Litovli, místní část 

Myslechovice, a to z nebytových prostor užívaných jako provozovna sítotisku a od 1. 2. 2013 užívaných jako 

skladovací prostory. Současně Rada města Litovel souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou 

ke dni 30. 9. 2020.

 

Číslo: RM/1453/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku v souladu se zveřejněním záměru města, 

dle ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. na pronájem části pozemku parc.č. 880/1, ost. plocha/zeleň, o výměře 75 

m2, za roční nájemné 3.000 Kč, za účelem vybudování odstavné manipulační plochy vlastním nákladem nájemců 



 

  Stránka 2 z 7 

bytů z objektu č.p. 412 ul. Šmakalova. Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena mezi městem Litovel a nájemci 

SVJ Šmakalova č.p. 412, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1454/40/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění turnaje v badmintonu, který se koná 

27. 12. 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. Š. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/1455/40/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. N. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1456/40/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.500 Kč na organizační zajištění dětských kulturních akcí v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a V. Š. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1457/40/2020 

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 ELMO-SA, spol. s r.o., 

se sídlem Pavlovická 29/25, 779 00, Olomouc IČ: 479 77 001, DIČ: CZ 479 77 001 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1573/11, ostatní plocha a parc.č. 1668, ostatní plocha, 

to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IZ-12-8001685/VB/001, Litovel, ul. Husova. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena s ohledem na to, 

že potřeba provedení přeložky byla vyvolána městem Litovel, byla stanovena ve výši 500 Kč.

 

Číslo: RM/1458/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit: 

- změnu usnesení č. ZM/6/14/2020 schváleného dne 5. 3. 2020 tak, že část pozemku parc.č. 403/5, ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 20 m2, v k.ú. Myslechovice bude odprodána paní L. S. 

- předloženou Kupní smlouvu.

 

Číslo: RM/1459/40/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel revokovat usnesení č. ZM/12/8/2019 ze dne 20. 6. 2019. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Kupní smlouvu na odkoupení dle GP 243-

39/2016 nově vytvořeného pozemku parc.č. 281/4, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 36 m2 a pozemku 
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parc.č. 281/5, ostatní plocha/silnice, o výměře cca 4 m2, to vše v k.ú. Rozvadovice mezi městem Litovel jako 

kupujícím a panem J. J. jako prodávajícím za cenu sjednanou dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši 

200 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1460/40/2020 

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

dle GP pro rozdělení pozemku č. 365-440/2019 nově vytvořeného pozemku parc.č. 142/51, orná půda, o výměře 

1175 m2, v k.ú. Myslechovice mezi městem Litovel jako prodávajícím a manželi F. a L. Š. jako kupujícím za cenu 

sjednanou ve výši 826 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1461/40/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. na zajištění stavebních prací 

na akci „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu II/447“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu 

II/447“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1462/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a zhotovitelem 

společností SWIETESKY stavební s.r.o. na provedení prací na stavbě „Cyklistické stezky podél II/449 v k.ú. 

Litovel“, související s překládkou elektronických komunikací společnosti CETIN (provedení zemních prací 

a konstrukčních vrstev).

 

Číslo: RM/1463/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o pozáručním servisu, periodických zkouškách a kontrolách 

zařízení elektrické zabezpečovací signalizace (PZTS). Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností 

FELOMA, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1464/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI (SM-22967-2020) - 

SML/0264/2020/IT. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Wolters Kluwer ČR, a.s., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1465/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o připojení EPS Muzea Litovel k PCO mezi městem Litovel, 

Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a LARGO PCO s.r.o., v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1466/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit uzavření Darovací smlouvy 

mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je darování pozemku 
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parc.č. 90/8, v k.ú. Unčovice o výměře 2 277 m2.

 

Číslo: RM/1467/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby 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 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 44/7, 

v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, zapsaných 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/1468/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a zhotovitelem 

SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci akce: „Cyklistická stezka podél II/449 v k.ú. Litovel“, v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1469/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby „Úpravy požární nádrže 

Myslechovice“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1470/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě pro část 1: ITC Litovel 2020 - server a část 

2: ITC Litovel 2020 - servis. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností AUTOCONT a.s., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1471/40/2020 

Rada města Litovel schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy č. 70 - 2014 o provádění servisu a oprav výtahů mezi městem 

Litovel a společností Výtahy EVIS s.r.o., platnou od 1. 10. 2020, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1472/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 72/2020/RM až 81/2020/RM dle důvodové zprávy mimo rozpočtovou změnu 

75/2020/RM.

 

Číslo: RM/1473/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit dle důvodové zprávy rozpočtové změny 

108/2020/ZM až 117/2020/ZM.
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Číslo: RM/1474/40/2020 

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

města Litovel k 31. 8. 2020.

 

Číslo: RM/1475/40/2020 

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

leden až srpen 2020.

 

Číslo: RM/1476/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace ve výši 392.040 Kč 

ze Státního programu životní prostředí České republiky v rámci programu podporovaného z Finančního 

mechanismu Norska 2014-2021.

 

Číslo: RM/1477/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace ve výši 2.000.000 Kč 

z programu 129 290 - Podpora opatření na drobných a vodních tocích a malých vodních nádržích. Poskytovatelem 

dotace je Ministerstvo zemědělství.

 

Číslo: RM/1478/40/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Zahradně architektonická studie - řešení prostoru u školy v Nasobůrkách“ 

na další schůzi RM s tím, že v dané věci bude pozvána předsedkyně OV Nasobůrky a ředitelka MŠ a ZŠ Nasobůrky.

 

Číslo: RM/1479/40/2020 

Rada města Litovel uděluje předsedovi Osadního výboru Nová Ves výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML 

o postupu osadních výborů a souhlasí s proplacením dokladů doručených po termínu stanoveném touto směrnicí.

 

Číslo: RM/1480/40/2020 

Rada města Litovel uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, bod (3), při konání veřejnosti přístupných akcí dne 26. 9. 2020 - rybářské 

závody a 3. 10. 2020 - výlov rybníků, pořadateli akcí Českému rybářskému svazu, z.s., MO Litovel. Akce se budou 

konat na veřejném prostranství v okolí Olomouckého a Uničovského rybníka.

 

Číslo: RM/1481/40/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu pozemku, SML/0158/2016/MH, čl. VI., bod 7., s uspořádáním 

veřejnosti přístupné akce BOBR CUP 2020, která se bude konat od 2. 10. 2020 do 4. 10. 2020. Akce se bude konat 

na pronajatém pozemku parc.č. 479/2, v k.ú. Litovel v prostorách stávajícího kempu. 

b) souhlasí s výpomocí Městské policie Litovel při koordinaci dopravy v den závodu. 

c) souhlasí s povolením k otištění loga města Litovel v tiskovinách soutěže. 

d) souhlasí s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách - říjen 2020. 

e) nesouhlasí s bezplatným pronájmem sokolovny od 2. 10. 2020 od 20.00 hod. do 4. 10. 2020 do 10.00 hod. 
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f) souhlasí s umístěním kovové konstrukce s reklamním poutačem na části pozemku ve vlastnictví města 

parc.č. 508/3, v k.ú. Litovel, od 1. 9. 2020 do 15. 10. 2020.

 

Číslo: RM/1482/40/2020 

Rada města Litovel 

a) nesouhlasí s proplacením nákladů vynaložených za nákup ochranných sítí a jejich umístění v areálu sportovního 

hřiště v Nové Vsi z toho důvodu, že instalované ochranné sítě nesplňují určité parametry a montáž sítí nebyla 

odborně provedena v souladu s požadavky technických norem či legislativy. 

b) ukládá vedení města tuto záležitost projednat s OV Nová Ves.

 

Číslo: RM/1483/40/2020 

Rada města Litovel odkládá materiál „Likvidace dlouhodobého hmotného majetku“ na další schůzi RM z důvodu 

chybějícího stanoviska ředitelky ZŠ a MŠ Nasobůrky nikoliv k záměru likvidace plotu, ale celého záměru 

dotýkajícího se školy.

 

Číslo: RM/1484/40/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Smlouvu o úhradě části nákladů 

na realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“ mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, 

kterou se navyšuje plánovaný podíl města na výše uvedenou akci.

 

Číslo: RM/1485/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápisy z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 24. 8. 2020 a 3. 9. 2020. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

panu P. Š. ze Tří Dvorů - 100.000 Kč dle titulu č. 4 na výměnu oken, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

panu P. H. z Litovle - 200.000 Kč dle titulu č. 3 na opravu střechy, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let. Současně Rada 

města Litovel schvaluje tomuto žadateli výjimku ze Zásad č. 1/2008, o vytvoření a použití účelových prostředků 

„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Litovel, na základě které budou finanční prostředky zaslány přímo na účet 

žadatele.

 

Číslo: RM/1486/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost PhDr. Josefa Hubáčka, kronikáře města. 

b) schvaluje znění kroniky za období roku 2019. 

c) souhlasí s vyplacením odměny kronikáři města dle uzavřené dohody o provedení práce ve stejné výši jako 

v roce 2019.

 

Číslo: RM/1487/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 7. 9. 2020. 
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b) souhlasí s účastí členů Letopisecké komise na jednání Výboru zástupců místních částí.

 

Číslo: RM/1488/40/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 9. 9. 2020.

 

Číslo: RM/1489/40/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání se zástupci AOPK ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO LP ze dne 2. 9. 2020. 

b) souhlasí se zpětvzetím nároku č. 1 z uplatněné žádosti o náhradu újmy za ztížené lesní hospodaření v CHKO 

LP.

 

Číslo: RM/1490/40/2020 

Rada města Litovel navrhuje jako zástupce do Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace jmenovat 

pana Viktora Kohouta.

 

Číslo: RM/1491/40/2020 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit žádost o prodloužení termínu smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě na odkup nemovitosti na parc.č. 98, v k.ú. Nová Ves u Litovle, kterou podali manželé K. a M. K. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit doplnění původního záměru obce prodat jinou stavbu 

bez čp/če na pozemku parc.č. st. 98, v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel a budoucího prodeje pozemku parc.č. 

st. 98, v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel o výměře 135 m2, zveřejněného 2. 10. 2017.

 

Číslo: RM/1492/40/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí opravu kříže na parc.č. 315, v k.ú. Rozvadovice.

 

 

 

 

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

                   starosta města                            člen rady města  


