
M ě s t o   L i t o v e l 

 
 

Výpis usnesení  
 
 

z 12. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. května 2015 
 

 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

395/12 uzavření Smlouvy o nájmu prostor a pozemků sloužících podnikání na parc.č. St. 98 zastavěná plocha, jehož 

součástí je jiná stavba bez č. p./č. e., parc. č. 124 ostatní plocha/jiná plocha a parc. č. 186/4 ostatní plocha/jiná 
plocha, vše v k.ú. Nová Ves, mezi městem Litovel a panem M. F., na dobu určitou, a to od 1. 6. 2015 do 30. 9. 

2015, v předloženém znění. 
 

396/12 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1573/1 ostatní plocha/ostatní komunikace – část 
chodníku před objektem č.p. 785, na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, za účelem umístění letního venkovního 

posezení s dřevěnou podsadou, mezi městem Litovel a společností Regio Kavárna a Potraviny Ječmínek, s.r.o. 

Litovel, v předloženém znění. 
 

397/12 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1573/1 ostatní plocha/ostatní komunikace – část 
chodníku před objektem č.p. 762, na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, za účelem umístění letního venkovního 

posezení s podsadou, mezi městem Litovel a Pivovarem Litovel, a.s., v upraveném znění. 
 

398/12 uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. St 20/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k.ú. 
Nasobůrky, za účelem vybudování trvalého venkovního posezení pro návštěvníky soukromé hospůdky  

a budoucího penzionu, mezi městem Litovel a panem L. V. z Nasobůrek, v předloženém znění. 
 

399/12 dotaci ve výši 12.500 Kč a současně schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Litovel a Pony klubem Olešnice, v předloženém znění. 

 

400/12 dar ve výši 4.000 Kč a se zněním a uzavřením Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a panem P. N. z Litovle, v předloženém znění. 
 

401/12 uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v předloženém znění. 

Předmětem smlouvy je zabezpečení výběrového řízení na zhotovitele stavby: „Radniční Morava – odstranění 

sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady". 
  

402/12 uzavření Příkazní smlouvy na zajištění služby - administraci „soutěže o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění“ 

na projekční přípravu akce s názvem „Město Litovel – Zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“ (most 

přes hlavní tok řeky) mezi městem Litovel a společností Osigeno s.r.o. Vikýřovice, v předloženém znění. 
 

403/12 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Litovel parc.č. 265/1 ostatní komunikace, v k.ú. 
Nasobůrky, - inženýrské sítě – prodloužení vodovodu a kanalizace k rodinnému domu v Nasobůrkách – mezi 

městem Litovel a panem D. O. z Litovle, v předloženém znění. 
 

404/12 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města Litovel parc.č. 508 ostatní komunikace, v k.ú. 
Unčovice, – nový vjezd, přípojka vody, dešťové a splaškové kanalizace k rodinnému domu v Unčovicích na 

pozemku parc.č. 660 - mezi městem Litovel a panem D. M. a J. M. z Olomouce, v předloženém znění. 
 

405/12 uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem Litovel a společností O2 
Czech Republic a.s., v předloženém znění. 

 

406/12 uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a Správou 

silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, v předloženém znění. Jedná se o stavbu „Litovel, Nasobůrky 
- stavební úpravy silnice III/3733“. 

 

407/12 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Litovel, jako povinným a RWE GasNet, s.r.o., se 

sídlem Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněným, o umístění a provozování plynárenského zařízení 

označeného číslem stavby: 49730 s názvem „Reko MS Litovel - Chudobín 1. část,“, uložené v pozemcích parc.č. 
334/2, parc. č. 342/1, v k.ú. Chudobín, zapsaných v katastru nemovitostí jako vlastnictví města Litovel na LV  

č. 10001, v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 0138-10356/2014 ze dne 26.03.2015, za jehož uložení 

bude uhrazena smluvně sjednaná úplata stanovená rozhodnutím ZML. Náklady spojené se vkladem práv do KN 
ponese oprávněný. 

 

408/12 rozpočtové opatření P3/2015/RM týkající se pouze požární ochrany. 
 

410/12 přidělení: 
1.  jedné velké vitríny v ulici Husova v Litovli TJ Tatran Litovel – oddílům házená a kopaná. 

2.  ½ velké vitríny v ulici Husova v Litovli Seniorklubu Litovel a ½ Českému svazu včelařů MO Litovel. 



3.  tří uvolněných malých vitrín politickým stranám, které doposud možnost prezentace neměly a to po jedné 

vitríně: SNK Občané a sportovci Litovel, ANO 2011, SNK Evropští demokraté. 
   Vitríny budou mít jednotné označení, které zajistí MěÚ Litovel, oddělení vnitřních věcí. Pronájem bude 

zpoplatněn - malá vitrína 500 Kč/rok; velká vitrína 1.000 Kč/rok (1/2 velké vitríny 500 Kč/rok). Běžnou údržbu 

bude průběžně zajišťovat a hradit město Litovel. 
. 

411/12 umístění 2 ks bezpečnostních stojanů na kola na chodník v ul. Husova s tím, že se nově nalakují na šedou barvu, 

stejnou jako stojany na kola na náměstí. 
 

413/12 uzavření předloženého Dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. 02/2015 mezi městem Litovel a společností BM asistent 
s.r.o. Olomouc. Jedná se o organizaci opakovaného zadávacího řízení na akci „Rozvoj technologické 

infrastruktury ICT města Litovel.       

 

Rada města Litovel: 
 

394/12 nemůže vyhovět žádosti firmy BRAVE PASTOR s.r.o. o odkup části pozemku parc.č. 56/19 v k.ú. Víska  

z důvodu skončení lhůty pro zveřejnění záměru odprodeje. 
 

412/12 souhlasí s vyřazením uchazečů Meridian I.T.S. s.r.o. a Autocont CZ a.s. dle § 76 zákona o veřejných zakázkách 

a současně ruší zadávací řízení na akci „Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Litovel“. 
 

414/12 s odkazem na Pravidla stanovená pro pronájem místností v objektech města a v místních částech, uděluje výjimku 
z čl. 2.7 Pravidel a promíjí nájemné za pronájem KD Nasobůrky pro akci konanou dne 16. 5. 2015 pořadateli 

akce, tj. ZŠ a MŠ Nasobůrky. Uvedené osvobození se nevztahuje na povinnost uhradit náklady vynaložené 

pronajímatelem na úhradu služeb poskytovaných společně s nájmem, které musí být uhrazeny v plné výši. 
 

415/12 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za první čtvrtletí 2015, včetně plnění finančního plánu. 
 

416/12 jmenuje projektový tým za město Litovel pro realizaci akce „Kompostárna Litovel“ ve složení: Ing. Pavel 

Kurfürst, Viktor Kohout, Ing. Karel Zmund, Ing. Dita Müllerová a Ing. Ivo Višinka. 
 

417/12 souhlasí s pokračováním nájmu ordinace MUDr. I. P. na dobu nejdéle 90 dní. Další informace o vývoji řízení  
o provozu ordinace budou podány na 13. schůzi RM, dojde ke zveřejnění záměru pronájmu dle zákona  

o obcích. 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

409/12 1. opravu povrchů místních komunikací v místních částech Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín  

v celkové výši 2.952.000 (2,762 mil. + Chudobín 190 tis.) Kč bez DPH nad rámec projektu „Litovel – 

napojení m.č. Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“ spolufinancovaného  

z dotačních prostředků OPŽP;  
 2. cenovou nabídku Vodohospodářské stavby, s.r.o. (vedoucí společník „Společnosti pro VZ Litovel“) na úpravu 

povrchu smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Chudobíně v celkové výši 908.000 Kč bez DPH nad rámec 

projektu „Litovel – napojení m.č. Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín na kanalizaci“ 
spolufinancovaného z dotačních prostředků OPŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Viktor  K o h o u t    

         starosta města               místostarosta města  
   

 

 

    
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


