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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 50. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. března 2021 

 

Číslo: RM/1770/50/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 331/2, ostatní plocha, 

o předpokládané výměře cca 70 m2, v k.ú. Nová Ves, za cenu 150 Kč/m2.

 

Číslo: RM/1771/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání č.j.: LIT 

25966/2014 mezi městem Litovel a P. D., v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se mění bod II. - nájemné, a to 

z důvodu změny poplatku z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/1772/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi 

městem Litovel a paní S. R., v předloženém znění. Dodatkem č. 3 se mění bod III. - nájemné, a to z důvodu změny 

poplatku z vybavení prostoru.

 

Číslo: RM/1773/50/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč na realizaci stavby studny na užitkovou vodu na pozemku 

parc.č. 1541, k.ú. Litovel. Stavba bude realizována při dodržení všech legislativních podmínek, což bude doloženo 

při vyúčtování dotace. Po vybudování bude studna na základě smlouvy o bezúplatném převodu zařazena do majetku 

města. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem ZKO 

Litovel - 049 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1774/50/2021 

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 zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 58/8, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. 

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

8026074/VB/001, Chořelice, p. č. 59/15 - přípojka do 50 m, kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku 

schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1775/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projekční přípravu akce „Revitalizace veřejných ploch 

a dobudování odstavných stání“ u budovy sokolovny v Unčovicích. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a společností SPZ DESIGN s.r.o. Olomouc, v předloženém znění.
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Číslo: RM/1776/50/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit zahájení projektové přípravy 

vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení a uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem AGPOL s.r.o. 

Olomouc na akci „Cyklostezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, most R/35 - ul. Cholinská 

v k.ú. Nasobůrky a Litovel“ v rozsahu dle přílohy.

 

Číslo: RM/1777/50/2021 

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

Jarmar s.r.o., Litovel na stavební akci „Zemní vedení VO, MR, OK, osazení a zapojení osvětlovacích bodů VO 

v Březové, k.ú. Unčovice“.

 

Číslo: RM/1778/50/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Rozhodnutí a Smlouvu o poskytnutí 

finančních prostředků č. 3194100028 z Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného 

z Norských fondů na akci „Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu“ včetně spolufinancování akce, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1779/50/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 28/2021/RM až 30/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1780/50/2021 

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

města Litovel k 28. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1781/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Litovel za rok 2020.

 

Číslo: RM/1782/50/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru - daru části pozemku parc.č. 354/1, ostatní plocha, o výměře 

cca 15,3 m2, v k.ú. Chudobín v okolí pískovcového kříže.

 

Číslo: RM/1783/50/2021 

Rada města Litovel souhlasí se zajištěním studie na řešení předprostoru před objektem Charity v ul. Vítězná 

v Litovli.
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Číslo: RM/1784/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje souhlas s podáním žaloby o nahrazení projevu vůle k uzavření Kupní smlouvy 

ve věci pana J. J.

 

Číslo: RM/1785/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje záměr zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních a následných služeb v SO 

ORP Litovel pro období 2023 - 2025 a pověřuje jeho zpracováním Komisi sociální a zdravotní.

 

Číslo: RM/1786/50/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Litovel za rok 2020.

 

Číslo: RM/1787/50/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 3. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1788/50/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 24. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1789/50/2021 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje návrhy Bytové komise o přidělení bytů a souhlasí s uzavřením Smluv o jistotě a Smluv o nájmu bytu 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1790/50/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 25. 2. 2021.

 

Číslo: RM/1791/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 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 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 738/1, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8020013/SOBS VB002 „LITOVEL, 

NOVOSADY, PČ. 707 – PŘIPOJENÍ KNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku v souladu s novou 

právní úpravou ve výši 1.000 Kč.

 

Číslo: RM/1792/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 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 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 59/24, v k.ú. Chudobín, obec Litovel, zapsané na LV 
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č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8020004/SOVB 001 LITOVEL, 

CHUDOBÍN, P.Č. 59/24, 42, SMYČKA, KNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku v souladu s novou 

právní úpravou ve výši 1.000 Kč.

 

Číslo: RM/1793/50/2021 

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 ENPRO Energo, s.r.o. 

nábřeží Dr. Eduarda Beneše 1913/20 Přerov I. – město, IČO 28628250 a povinným městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 975/10, 1004/2, 1280/4, 1280/31, 1280/60, 1616/2 to vše v k.ú. 

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

8016724 „Litovel, směr Karlov – připojení kNN“. Zřízení věcného břemene je úplatné dle ceníku schváleného 

ZML.

 

Číslo: RM/1794/50/2021 

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

Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČ 64949681 a povinným městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků jejichž parc.č. jsou obsahem přílohy č. 3 smlouvy, všechny 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu “INSCZ 

FTTH 78117 LITOVEL_1“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena bude stanovena znaleckým posudkem.

 

Číslo: RM/1795/50/2021 

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

Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČ 64949681 a povinným městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků jejichž parc.č. jsou obsahem přílohy č. 4 smlouvy, všechny 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu “INSCZ 

FTTH 78117 LITOVEL_2“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena bude stanovena znaleckým posudkem.

 

Číslo: RM/1796/50/2021 

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

Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00, IČ 64949681 a povinným městem Litovel 

zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků jejichž parc.č. jsou obsahem přílohy č. 4 smlouvy, všechny 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu “INSCZ 

FTTH 78117 LITOVEL_3“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena bude stanovena znaleckým posudkem.

 

Číslo: RM/1797/50/2021 

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 SIGNALBAU a. s. 

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice, IČ 25840819 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemků parc.č. 62/1, 63/1, 174/3, 175/1, 178/6, st 217, 507/1 507/2, 507/3, 508, 511, 514, 

573/1, 573/3 574, 644 to vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu č. IE-12-8004970 „Unčovice – úprava vVN, DTS, kNN, vNN“. Zřízení věcného 

břemene je úplatné dle ceníku schváleného ZML.
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Číslo: RM/1798/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje žádost o vyslovení souhlasu vlastníka pozemku s umístěním a provedením 

stavebního záměru stavby „Litovel – Pavlínka II. etapa“ dle § 184a stavebního zákona na parcele č. 835/2, 

v k.ú. Litovel, o výměře 4 138 m2.

 

Číslo: RM/1799/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje dle předložené písemné zprávy administrátora výběrového řízení (Osigeno-veřejné 

zakázky a dotace s.r.o.) pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Regenerace panelových sídlišť Uničovského 

předměstí v Litovli – V. etapa ul. Gemerská“ a schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo (ve lhůtě stanovené 

v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a v souladu s § 124 zákona) s vítězných 

uchazečem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5.

 

Číslo: RM/1800/50/2021 

Rada města Litovel souhlasí s odškodněním p. D. J. z pojistné smlouvy města Litovel č. 0518903018.

 

Číslo: RM/1801/50/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje navrhované změny stavby „Sběrný dvůr Nasobůrky“ související s prováděním zásypu opěrné stěny 

a podsypu přístřešku pro kontejnery dle důvodové zprávy. 

b) schvaluje Změnový list č. 8 a 9 na stavbu „Sběrný dvůr Nasobůrky“, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1802/50/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 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, zastoupená 

společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČ 28628250 

a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 15/1, 50/2, 160, 159/2, 

159/5, v k.ú. Chořelice, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IV-12-8019407/BVB/001. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle nové právní úpravy 

o oceňování nemovitostí vyplývající ze zákona 151/1997 Sb., a ustanovení § 25 energetického zákona č. 458/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

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

                   starosta města                           místostarosta města  

 


