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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 77. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. června 2022 

 

Číslo: RM/2560/77/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit prodej části pozemku parc.č. 886/5, 

zahrada, v k.ú. Litovel, obec Litovel o výměře cca 80 m2, do výlučného vlastnictví paní J. M. a zbývající část téhož 

pozemku o výměře cca 387 m2 včetně přiléhajícího plotu prodat do podílového spoluvlastnictví vlastníkům 

bytových jednotek Šmakalova 237/1 ve výši vlastnických podílů bytů za cenu dle schváleného sazebníku města 

Litovel, a to za pozemek ve výši 500 Kč/m2 a za přiléhající plot 1.000 Kč/m délky.

 

Číslo: RM/2561/77/2022 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti Europasta SE o pronájem bytového domu, ul. Husova 653/18 spolu s možnými 

variantami řešení na realizaci nutných prací pro zprovoznění objektu. 

b) schvaluje variantu navrhovaného řešení, a to ustoupení od záměru pronájmu uvedeného bytového domu.

 

Číslo: RM/2562/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 14.000 Kč na organizační zajištění soutěže ve vaření kotlíkového guláše 

Masters of Litovel, která se uskuteční dne 30. července 2022. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2563/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění oslav 111. výročí založení hasičského 

sboru, které se uskuteční 25. června 2022 v Savíně. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2564/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. CETIN a.s., se sídlem: 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupená společností 

Vegacom a.s., se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680, DIČ: CZ25788680 

a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 405/1, 404/3 a 404/4 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, za cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč + DPH.
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Číslo: RM/2565/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností 

MSEM, a.s., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 64610080, DIČ CZ64610080, zastoupená 

S. B. a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 208/28 

v k.ú. Nasobůrky, obec Litovel, za cenu stanovenou dohodou ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2566/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená společností 

ENCO group, s.r.o. IČ: 26828570, DIČ: CZ26828570 se sídlem Olomouc – Hodolany, Kosmonautů 989/8, 

PSČ: 772 11, zastoupena I. Š. a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 353/14, 353/36 a 353/37 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel, pro stavbu zařízení distribuční 

soustavy č. „IZ-12-8003045/SOBS VB-2“, za cenu stanovenou dohodou ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2567/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi městem Litovel a Múzeem Prvého 

slovenského gymnázia.

 

Číslo: RM/2568/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem, tj. GLICE CZ, s.r.o., IČO 

29189641, se sídlem Urbánkova 789/20 Brno – Komín, 624 00, a městem Litovel, tj. nájemcem na pronájem 

kluziště se syntetickým ledem od f. Glice v rozměru cca 20 x 10 m, tj. cca 200 m2 na dobu od 4. 2. – 5. 3. 2023 

za cenu 317.020 Kč vč. DPH.

 

Číslo: RM/2569/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje Nájemní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem 

Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací na akci „Litovel – chodník Olomoucká (SO 

401 veřejné osvětlení + místní rozhlas)“, v předložené znění.

 

Číslo: RM/2570/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka stavby 

„Myslechovice - Dešťová kanalizace podél silnice III/3732“. Příkazní smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a BOPROSTA s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2571/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o převodu veřejné části kanalizační přípojky mezi městem Litovel 

a R. P., v předloženém znění.
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Číslo: RM/2572/77/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje výběr dodavatele ASET studio s.r.o. Olomouc na zpracování projektové dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a dalších navázaných činností na akci „Obytný soubor Litovel, Boženy Němcové“ - 

projektová dokumentace II. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ASET studio s.r.o. Olomouc na zpracování projektové 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dalších navázaných činností na akci „Obytný soubor 

Litovel, Boženy Němcové“ - projektová dokumentace II. Smlouva bude podepsaná po uplynutí předepsaných lhůt 

na odvolání dle ZZVZ č. 134/2016. 

c) schvaluje vyloučení uchazeče Atelier Polách-Bravenec s.r.o. Olomouc z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku „Obytný soubor Litovel, Boženy Němcové“ - projektová dokumentace II dle odůvodnění v Rozhodnutí 

o vyloučení.

 

Číslo: RM/2573/77/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit přijetí dotace v rámci Programu 

na podporu JSDH Olomouckého kraje v r. 2022 a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem 

a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2574/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo a technické podpoře Software pro evidenci 

projektů mezi městem Litovel zastoupený starostou Viktorem Kohoutem a dodavatelem As4u.cz, s.r.o. 

zastoupený/jednající: E. S.

 

Číslo: RM/2575/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje návrh Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Litovel a As4u.cz, s.r.o. 

se sídlem na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 zastoupenou E. S., jednatelem společnosti.

 

Číslo: RM/2576/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 

Litovel a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11 Brno.

 

Číslo: RM/2577/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Litovel a společností Projekční kancelář Ing. Josef 

Popelka s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na přeložku plynu v ul. Jungmannova 

a Opletalova.

 

Číslo: RM/2578/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu 

a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 551-2022-16233“ mezi smluvními stranami, 

potažmo mezi Českou republikou – Ministerstvo zemědělství (centrální zadavatel) a městem Litovel (pověřující 

zadavatel) dle předloženého návrhu.
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Číslo: RM/2579/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a Ing. Jaroslavem 

Mádrem, se sídlem Křížkovského 176, Velká Bystřice. Předmětem smlouvy je činnost TDS na stavbě: „Úprava 

toku Papírenská voda, k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/2580/77/2022 

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

- veřejné zakázky a dotace s.r.o., se sídlem Petrovská 594, Vikýřovice.

 

Číslo: RM/2581/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a Jiřím Štýbnarem, 

se sídlem Čajkovského 86/3, Olomouc. Předmětem smlouvy je zajištění koordinátora BOZP na stavbě „Úprava 

toku Papírenská voda, k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/2582/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a RNDr. Lukášem 

Mertou, Ph.D., se sídlem Mrštíkovo náměstí 34/53, Olomouc. Předmětem smlouvy je výkon biologického dozoru 

na stavbě: „Úprava toku Papírenská voda, k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/2583/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Ing. Hynkem 

Hradským, se sídlem Švermova 530, Litovel. Předmětem smlouvy je zajištění autorského dozoru během stavby: 

„Úprava toku Papírenská voda, k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/2584/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu a informace ke Smlouvě o partnerství s UP Olomouc – 

řešení komářích kalamit.

 

Číslo: RM/2585/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s vyplacením mimořádné odměny paní M. H. za jazykovou korekturu ke Kronice 

2020 ve výši 5.000 Kč.

 

Číslo: RM/2586/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu k materiálu „Smlouva o smlouvě budoucí o převzetí 

a likvidaci odpadů“ s tím, že členové rady města své hlasování vyjádří až po Valné hromadě FCC Litovel, s.r.o., 

která se bude konat 14. 6. 2022.
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Číslo: RM/2587/77/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo vč. přílohy č. 1 na zhotovení díla: „Dodávka a montáž vzduchotechniky 

v objektu č. p. 73 v obci Tři Dvory – kuchyň Restaurace U Tří Zlatých Trojek“ mezi městem Litovel a společností 

FAKSA - STRAKA s.r.o., IČ: 49611968, v předloženém znění. 

b) ukládá vedoucí OBH vyvolat jednání s nájemcem prostor ve věci případného navýšení ceny za pronájem.

 

Číslo: RM/2588/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o správě dětského dopravního hřiště mezi městem 

Litovel a DDM Litovel.

 

Číslo: RM/2589/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený Dodatek č. 5 ke Smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití 

Informačního systému Ginis mezi městem Litovel a GORDIC spol. s.r.o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4.

 

Číslo: RM/2590/77/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 62/2022/RM až 64/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2591/77/2022 

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

města Litovel k 30. 4. 2022.

 

Číslo: RM/2592/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/2593/77/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Litovel 

na období 2023 - 2026.

 

Číslo: RM/2594/77/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Závěrečný účet města Litovel za rok 2021 

a účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2021 a přijmout usnesení dle předloženého návrhu.
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Číslo: RM/2595/77/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje směrnici 2/2022/RML k zajištění účetnictví účetní jednotky město Litovel.

 

Číslo: RM/2596/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s převedením částky 300.000 Kč z rezervního do investičního fondu Základní školy 

Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc a s následným čerpáním z investičního fondu na výdaje spojené s pořízením 

nového serveru školní počítačové sítě.

 

Číslo: RM/2597/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a firmou 

Brazzale Moravia a.s., (dříve ORRERO, a. s), a následnou likvidaci dřevěného sousoší „Ženy lípy“.

 

Číslo: RM/2598/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje Dohodu o prodloužení Smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci 

Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, v předloženém znění, uzavřenou mezi 

městem Litovel a CENDIS, s.p.

 

Číslo: RM/2599/77/2022 

Rada města Litovel uděluje předsedovi OV Chořelice výjimku ze Směrnice č. 3/2019/RML o postupu osadních 

výborů a souhlasí s proplacením faktur, které nespadají do stanovených možností čerpání dle čl. 3 odst. 3.1.

 

Číslo: RM/2600/77/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Dohodu o vybudování studny uzavřenou 

mezi městem Litovel a paní Z. M. z Litovle, v předloženém znění. Vrtaná studna bude vybudovaná na pozemku 

parc.č. 1004/2, orná půda, v k.ú. Litovel, který má v užívání dle Smlouvy o nájmu pozemku paní M., na dobu 

neurčitou, vlastním nákladem nájemce. Studna je součástí pozemku a jejím vybudováním dojde k jeho zhodnocení. 

Uzavřením předložené dohody se nájemce paní M. vzdává práva na náhradu finančních prostředků na zhodnocení 

pozemku. Dále práva na náhradu vynaložených nákladů a bere na vědomí, že stavba studny bude i s příslušenstvím 

majetkem města Litovel.

 

Číslo: RM/2601/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uspořádáním závodu ve dnech 24. - 26. června 2022 pro pořadatele TJ Vodní sporty Litovel ve sjezdu 

na divoké vodě na řece Moravě v úseku elektrárna, Dolní Morava-Litovel, čistírna odpadních vod, dle přiložené 

trasy závodu. 

b) schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu pozemků, uzavřenou mezi městem Litovel a TJ Vodní sporty 

Litovel ve věci pronájmu části pozemku parc.č. 856/13, lesní pozemek, v k.ú. Litovel, o výměře 1 400 m2 za účelem 

využití k zázemí závodu (nakládka, vykládka lodí) na divoké řece, který se uskuteční ve dnech 24. - 26. června 

2022, za cenu nájmu 1 Kč/m2.
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Číslo: RM/2602/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zprávu o odstraňování vad a nedodělků a vyčíslení změn provedených oproti 

PD na akci „Tenisový areál Litovel - Komárov - Zázemí sportovců“.

 

Číslo: RM/2603/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s užitím znaku města Litovel pro společnost Contenur - Czech republic s.r.o., 

se sídlem Vodní 214, Senice na Hané.

 

Číslo: RM/2604/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem zametacího vozu pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2605/77/2022 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem ojetého dodávkového automobilu pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/2606/77/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje zařazení žádostí o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č. p. 674/9 v Litovli, 

nám. Svobody (DPS). 

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

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2607/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 24. 5. 2022.

 

Číslo: RM/2608/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis, návrhy a usnesení ze schůze Letopisecké komise 

ze dne 21. května 2022. Dále rada města přijímá usnesení, vzešlá z debaty s předsedou LK přímo na Radě města 

Litovel.

 

Číslo: RM/2609/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, 

nám. Přemysla Otakara 763, 784 01 Litovel“ včetně finančního krytí. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit pro zvýšené náklady akce rozpočtovou změnu.

 

Číslo: RM/2610/77/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit předložený Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

ze dne 14. 7. 2020 uzavřené mezi městem Litovel a společností NEORENT a.s., kterým se prodlužuje smluvní 
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termín dokončení díla do 30. dubna 2023.

 

Číslo: RM/2611/77/2022 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel vyhovět žádosti Mgr. P. na zúžení názvu místní 

části Šargoun.

 

Číslo: RM/2612/77/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci k připravované žalobě na žalovaného MUDr. I. Š., bytem 755 01 

Vsetín o zaplacení částky ve výši 1.000.000 Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky v zákonné výši do jejího 

zaplacení.

 

Číslo: RM/2613/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 12. ročníku turnaje v nohejbale 

dne 2. 7. 2022 v Unčovicích. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2614/77/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění Dětského dne 4. června 2022. 

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

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2615/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou dohodu o poskytování údajů pořízených kamerovým systémem mezi 

Policií České republiky zastoupené plk. Mgr. L. a městem Litovel zastoupeným starostou Viktorem Kohoutem, 

jejímž předmětem vymezení práv a povinností vyplývajících ze vzájemné spolupráce při poskytování a zpracování 

osobních údajů pro plnění úkolů policie.

 

Číslo: RM/2616/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou dohodu o zpracování osobních údajů z přehledových kamer městského 

kamerového dohlížecího systému města Litovel mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje zastoupenou plk. Ing. L. K. a městem Litovel zastoupeným starostou Viktorem Kohoutem, 

jejímž předmětem vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provozováním kamerového 

dohlížecího systému města.

 

Číslo: RM/2617/77/2022 

Rada města Litovel schvaluje změnu části usnesení č. RML/2220/66, přijatého na 66. schůzi rady, které v bodě a) 

znělo: „a) schvaluje návrh 3. etapy zástavby RD lokality Pavlínky v Litovli, kterou předložila společnost LB 

partners s.r.o. Brno pod podmínkou, že celá ul. Sadová bude vedená jako obytná zóna.“ Po provedené změně bude 

bod a) výše uvedeného usnesení znít takto: „a) schvaluje návrh zástavby RD lokality „Litovel, Pavlínka-prodloužení 
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ulice Sadová“, kterou předložila společnost LB partners s.r.o. Brno.“.

 

 

 

 

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

                  starosta města                           místostarosta města 
 


