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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 64. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. listopadu 2021 

 

Číslo: RM/2159/64/2021 

Rada města Litovel souhlasí s výstavbou příjezdové komunikace k budoucí novostavbě rodinného domu 

na pozemku města Litovel parc.č. 275, v k.ú. Nasobůrky, za podmínek, jež jsou uvedeny v důvodové zprávě, a dále 

které bude nutno ještě osobně projednat se stavebníkem a upřesnit jednotlivé položky realizace komunikace.

 

Číslo: RM/2160/64/2021 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1573/21, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel, o výměře cca 50 m2.

 

Číslo: RM/2161/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu za účelem umístění a provozování telekomunikačního 

zařízení mezi městem Litovel a společností DOUBRAVA.NET s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2162/64/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 811, vedeného v kultuře trvalý 

travní porost, o výměře 336 m2, v souladu s čl. V. smlouvy, k datu 31. 10. 2021 z podnětu původního nájemce. 

b) souhlasí se zveřejněním záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. o obcích v platném znění, na pronájem 

části pozemku parc.č. 811, vedeného v kultuře trvalý travní porost, o výměře 336 m2, za cenu 2 Kč/m2/rok, 

na zahrádku.

 

Číslo: RM/2163/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.000 Kč na činnost družstva malé kopané SK Profit Nová Ves v roce 

2021. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2164/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.000 Kč na činnost družstva malé kopané FC Peklo Nová Ves v roce 

2021. 

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

změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/2165/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost družstva malé kopané FK Rozvadovice v roce 2021. 

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

změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2166/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a společností ASHPA 

oběhové hospodářství, s.r.o. Předmětem smlouvy je administrace veřejné zakázky na akci: „Město Litovel - svoz 

a využití či odstraňování komunálního odpadu“.

 

Číslo: RM/2167/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem: „Město 

Litovel - svoz a využití či odstraňování komunálního odpadu“.

 

Číslo: RM/2168/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupený společností ENPRO Energo, s.r.o., se sídlem Sokolovská 137/45, Valašské 

Meziříčí, IČ: 28628250, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 513, ostatní plocha, k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8021956/01 za cenu stanovenou 

dle znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2169/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 

77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným, tj. městem Litovel, zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 1619/1, ostatní plocha, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8028852/VB/001 Litovel, 

Šmakalova, č.p. 1619/1 - kNN, vNN, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 2.700 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2170/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 

77900 Olomouc, IČ: 25883551, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 348, ostatní plocha, v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8021340/VB/001, 

Myslechovice č.p. 142/51 – připojení kNN, za cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2171/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným 

společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551, a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 973, ostatní plocha, ostatní 
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komunikace, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8019963/VB/001, Litovel, Lužní, č.p. 862/24, 

smyčka, kNN, za cenu ve výši 5.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2172/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., 

IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupeným 

společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551, a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 394, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a pozemku parc.č. 406, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Myslechovice, obec Litovel, pro stavbu č. IP-

12-8026566/VB/001, Myslechovice, č.p. 665 – přípojka do 50 m, kNN, za cenu ve výši 3.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2173/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o. sídlo 

Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupeným společností GasNet Služby, s.r.o. 

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 794/8, 798, a 1579/1, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu „PREL A – Litovel, 

ul. Pavlínka, NTL plynovod, ID 1490549, 1497540, město Litovel – cyklostezka č. stavby 8800089302“, za cenu 

ve výši 500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2174/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. Městská teplárenská 

společnost a.s. Litovel, IČ: 476 73 770, se sídlem: 784 01 Litovel, ulice Boskovicova 780/1, zastoupenou předsedou 

představenstva Ing. Janem Fialou a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 725/1 a 725/13, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu „Teplovod Litovel“, za cenu stanovenou 

dohodou ve výši 100 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2175/64/2021 

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

a.s. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení za účelem komplexní 

revitalizace plochy sanované skládky v k.ú. Haňovice.

 

Číslo: RM/2176/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace akce: 

„Úprava návsi Myslechovice“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností Zahrada Olomouc 

a.s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2177/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy skladu ve dvorním traktu budovy 

radnice. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi městem Litovel a společností TEGART s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2178/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Litovel a Povodím Moravy 

s.p., v předloženém znění.
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Číslo: RM/2179/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121870400 mezi městem Litovel a společností ČEZ 

Distribuce, a.s.

 

Číslo: RM/2180/64/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 109/2021/RM až 114/2021/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2181/64/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství. 

b) schvaluje záměr rozšíření zdaňovaného pronájmu společnosti VHS Čerlinka s.r.o. o nově budovaný vodovod 

pro místní část Savín.

 

Číslo: RM/2182/64/2021 

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

o postupu osadních výborů a souhlasí s proplacením dokladu jednorázově za hotové nad maximální výši čerpání 

stanovené touto směrnicí.

 

Číslo: RM/2183/64/2021 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 21.600 Kč od Kimberly-Clark s.r.o. 

pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2184/64/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předloženou Zřizovací listinu TS Litovel, 

p. o.

 

Číslo: RM/2185/64/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel, p. o. za III. Q/2021.

 

Číslo: RM/2186/64/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období 1. - 9. 2021 včetně plnění finančního 

plánu.

 

Číslo: RM/2187/64/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí oznámení o jmenování zimní pohotovostní skupiny na období listopad 2021 

– březen 2022.
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Číslo: RM/2188/64/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel vyslovit souhlas se zahájením prací na vypracování veřejnoprávní 

smlouvy o zajištění úkolů MP na území města Mohelnice a obce Červenka.

 

Číslo: RM/2189/64/2021 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 31 

zákona o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytování služeb „Senior taxi Litovel“ pro rok 2022.

 

Číslo: RM/2190/64/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel vzít na vědomí odstoupení Mgr. Blahoslava 

Papajka z funkce člena Dozorčí rady Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. a na uprázdněné místo 

navrhuje delegovat Mgr. Lubomíra Brozu.

 

Číslo: RM/2191/64/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 11. 10. 2021.

 

Číslo: RM/2192/64/2021 

Rada města Litovel 

a) uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“, čl. 3, omezující opatření (3), bod 3., při konání veřejnosti přístupných akcích, konaných 

dne 26. 11. 2021 - Rozsvícení vánočního stromu, 5. 12. 2021 - Slet čertů, Mikulášů a andělů, 8. 12. 2021 - Česko 

zpívá koledy a 16. 12. 2021 - Ladovské Vánoce 2, pro pořadatele akcí tj. Městský klub Litovel. Akce se uskuteční 

pouze za podmínek v té době platných hygienických opatření a platných vládních nařízení. 

b) souhlasí se součinností Městské policie Litovel ve výše uvedené dny. 

c) souhlasí se spoluprací Technických služeb Litovel při akcích (montáž/demontáž 2 velkých a 4 malých dřevěných 

stánků, zapůjčení zábran, odpadkových pytlů, průběžný úklid při akcích a součinnost při rozsvícení stromku). 

d) souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení, včetně zpřístupnění všech rozvaděčů.

 

Číslo: RM/2193/64/2021 

Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 „O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství“, dle čl. 3, bod (3), po dobu umístění vlastního prodejního stánku (alko a nealko nápojů s doplňkovým 

prodejem regionálních produktů), na nám. Přemysla Otakara v Litovli v prostoru u Morového sloupu, v období 

od 25. 11. 2021 do 31. 1. 2022, společnosti Spolkovna s.r.o., Litovel, za podmínky v té době platných hygienických 

a vládních opatření.

 

Číslo: RM/2194/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti mobilního hospice v roce 2021. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a hospicem Nejste sami - mobilní hospic, 

z. ú. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2195/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na podporu činnosti sboru v roce 2021. 

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/2196/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění mikulášské nadílky pro děti, která 

se bude konat 27. 11. 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Sborem dobrovolných hasičů Savín 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2197/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění lampionového průvodu a následného 

programu pro děti v Unčovicích dne 19. 11. 2021. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2198/64/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na organizační zajištění Mistrovství republiky v rybolovné 

technice, které se uskuteční v Litovli dne 20. 11. 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., místní 

organizací Litovel v předloženém znění.

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


