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Město Litovel 

Výpis usnesení  

z 81. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. 8. 2022 

Číslo: RM/2693/81/2022 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. RML/2615/77/2022, kterým byla schválena dohoda o poskytování údajů pořízených 

kamerovým systémem mezi Policií České republiky zastoupené plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem a městem Litovel 

zastoupeným starostou Viktorem Kohoutem, jejímž předmětem je vymezení práv a povinností vyplývajících ze 

vzájemné spolupráce při poskytování a zpracování osobních údajů pro plnění úkolů policie. 

b) schvaluje předloženou dohodu o poskytování údajů pořízených kamerovým systémem mezi Policií České 

republiky zastoupené plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem a městem Litovel zastoupeným starostou Viktorem 

Kohoutem, jejímž předmětem je vymezení práv a povinností vyplývajících ze vzájemné spolupráce při poskytování 

a zpracování osobních údajů pro plnění úkolů policie v doplněném znění. 

 

Číslo: RM/2694/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený adresný záměr prodat nově vytvořené pozemky parc.č. 859/54, 859/53, 

859/55, 860/2, 859/56 manželům P., pozemek parc.č. 859/57 manželům H. a pozemek parc.č. 859/59 manželům H., 

to vše v k.ú. Litovel za cenu ve výši 250 Kč/m2. 

 

Číslo: RM/2695/81/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat zveřejnění záměru odprodeje části 

pozemku parc.č. 159/2, v k.ú. Chořelice, o výměře cca 61 m2, za částku stanovenou soudním znalcem či realitním 

makléřem nebo za cenu 500 Kč/m2. 

 

Číslo: RM/2696/81/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 

312/36 ost. plocha/jiná plocha v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel z vlastnictví České republiky do vlastnictví 

města Litovel. 

 

Číslo: RM/2697/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizací,  

a městem Litovel ke stavbě „II/449 Unčovice – Litovel, A2, A3, B, C a II/449 MÚK Unčovice – Litovel, okružní 

křižovatka II/449 a III/4498 Litovel, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2698/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemků, SML/0199/2022/MH, uzavřenou mezi 

městem Litovel a společnými nájemci p. F. P. z Ješova, Bc. B. T. z Litovle a p. P. P. z Ješova, na pronájem části 

pozemku, parc.č. 856/72, ost. plocha, v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka, za účelem provádění výcviku žáků soukromé 
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autoškoly vybraných skupin řidičského oprávnění, dle přílohy č. 3, k zákonu číslo 247/2000 Sb. na dobu neurčitou, 

dle podmínek zveřejněného záměru. 

 

Číslo: RM/2699/81/2022 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost pana M. D. o zachování sníženého nájemného z prodejny tabáku, novin a časopisů, rybářských 

potřeb a hraček. 

b) souhlasí se zachováním sníženého smluvního nájemného za užívání nebytových prostor, které činí měsíčně  

6.500 Kč, a to po dobu trvání nájemního vztahu. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi městem Litovel  

a panem M. D., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2700/81/2022 

Rada města Litovel souhlasí v souladu s ustanovením § 39., odst. 1., zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 159/2, o výměře 12 m2, v k.ú. Chořelice, na dobu neurčitou, 

za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování vozidla, dle podmínek záměru a povolení odboru dopravy,  

na vlastní náklady nájemce, za roční nájemné 20 Kč/m2/rok. 

 

Číslo: RM/2701/81/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2004 mezi městem Litovel a pí. M. N. z Litovle 

k datu 31. 8. 2022, z důvodu úmrtí nájemce. 

b) schvaluje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), záměr 

města na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 9, o celkové výměře 200 m2, orná půda, v k.ú. Litovel, 

lokalita Javoříčská, na zahrádku, k odpočinku a relaxaci. 

 

Číslo: RM/2702/81/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění provozních nákladů při přepravě seniorů. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Akselit z. s. v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/2703/81/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek na 

Mistrovství Evropy EMA, které se koná v září 2022 v Chorvatsku. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel 

z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
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Číslo: RM/2704/81/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na pořízení dresů pro šipkařský klub „Moravans Litovel“. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a R. C., Litovel v předloženém znění  

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/2705/81/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na poháry pro soutěžící družstva závodů hasičů veteránů  

„O pravyho kohóta z Viske“, který se konal 5. 7. 2022 ve Vísce. 

b) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Víska v předloženém znění  

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

 

Číslo: RM/2706/81/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Smlouvy v předloženém znění 

mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč jakožto finanční spoluúčast 

na výstavbě kuželny. 

 

Číslo: RM/2707/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií  

a akumulátorů mezi městem Litovel a společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6. 

 

Číslo: RM/2708/81/2022 

Rada města Litovel souhlasí: 

- v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu pozemku, SML/0158/2016/MH, ze dne 21. 6. 2016, čl. VI. bod 7.,  

s konáním veřejnosti přístupné akce, BOBR CUP 2022, konané ve dnech 30. 9. 2022–2. 10. 2022, v areálu za 

loděnicí, na pronajatých pozemcích od města (kemp a parc.č. 479/2, v k.ú. Litovel) pro pořadatele, TJ Vodní sporty 

Litovel. Dle OZV 2/2020 o nočním klidu, dle čl. 3, bod 3. – doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hod. 

dle bodu d), v měsíci říjnu jedna noc ze soboty na neděli – konání akce BOBR CUP. 

- s výpomocí městské policie při koordinaci dopravy v den závodu. 

- s otištěním loga města v tiskovinách soutěže. 

- s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách v měsících září a říjen 2022. 

- s bezplatnou zápůjčkou Sokolovny, od pátku 30. 9. 2022 od 18:00 do 2. 10. 2022 do 10:00. 

- s omezením provozu na příjezdové cestě pro osobní a nákladní dopravu směrem na koupaliště v den soutěže 

prostřednictvím odboru dopravy. 

- s umístěním velkoplošného poutače na pozemku parc.č. 508/3 k propagaci akce, bude dle OZV 4/2019 Sb.  

o místním poplatku dle čl. 5, sazby poplatku, bod (2), písm. b) zpoplatněno. 

 

Číslo: RM/2709/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Rámcovou smlouvu o provádění dražeb movitých věcí uzavřenou mezi 

navrhovatelem, tj. městem Litovel, se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, zastoupeným starostou 

a dražebníkem tj. Mgr. Janem Valentou, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Dr. Milady 
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Horákové 496/27, Olomouc, PSČ 779 00, evidenční číslo soudního exekutora: 196, IČ: 03323773,  

DIČ: CZ8304293492. 

 

Číslo: RM/2710/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na servis a opravy zdvihacích zařízení v objektu č.p. 674 

v Litovli, nám. Svobody, č. or. 9 (DPS) mezi objednatelem městem Litovel a zhotovitelem OTIS a.s. v předloženém 

znění. 

 

Číslo: RM/2711/81/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací 

smlouvě mezi městem Litovel (budoucím obdarovaným) a Olomouckým krajem (budoucím dárcem), jejímž 

předmětem je darování částí pozemku parc.č. 335/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca 578 m2, v k.ú. 

Myslechovice, obec Litovel, které budou dotčeny stavbou „Úprava návsi Myslechovice“, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2712/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Správou železnic, 

státní organizací (jako povinným) a městem Litovel (jako oprávněným) na akci „II/449 Unčovice – Litovel,  

úsek B, SO 401 – přeložení VO, osvětlení přechodů“, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2713/81/2022 

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

se sídlem 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, tj. městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 342/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 

nacházející se v k.ú. Chudobín, obec Litovel, číslo stavby č. „IV-12-8020004/VB/001 Litovel, Chudobín,  

parc.č. 59/24, 42, smyčka, kNN“, za cenu ve výši 1.000 Kč + DPH. 

 

Číslo: RM/2714/81/2022 

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

se sídlem 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, tj. městem Litovel zastoupeným 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 738/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 

nacházející se v k.ú. Litovel, obec Litovel, číslo stavby „IV-12-8020013/VB/002, Litovel, Novosady, parc.č. 707  

– připojení kNN“, za cenu ve výši 1.000 Kč + DPH. 

 

Číslo: RM/2715/81/2022 

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

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená společností Eltrab Group s.r.o.,  

IČ 05060761, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, jednatel Ing. Martin Barteček a povinným, tj. městem 

Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 532, v k.ú. Unčovice, obec Litovel,  

číslo stavby č. „IV-12-8021515/2, Březové, parc.č. 219/2 – připojení kNN“, za cenu ve výši 5.701 Kč + DPH. 
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Číslo: RM/2716/81/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č.01/07/2022 ke SoD 010/2022 se zhotovitelem PRINTES  

– ATELIER s.r.o. Přerov týkající se ukončení plnění díla na zakázce vyhotovení projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce místní komunikace a nové chodníky v části ul. Pavlínka v Litovli“. 

b) souhlasí s cenovou nabídkou společnosti BAUMAS projekt, spol. s.r.o. Kroměříž na vyhotovení projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace a nové chodníky v části ul. Pavlínka v Litovli“. 

 

Číslo: RM/2717/81/2022 

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

č. 2022033 mezi městem Litovel a TJ Tatran Litovel, kterým se navýší dotace na činnost spolku o částku  

250.000 Kč. 

 

Číslo: RM/2718/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0019/2020/VNI ze dne 7. 2. 2020 

o provádění úklidových prací mezi městem Litovel a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem 

Hodolanská 413/32, Olomouc, IČ: 27841031, v předloženém znění, s účinností od 1. 9. 2022. 

 

Číslo: RM/2719/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřenou mezi 

vlastníkem veřejné kanalizace v místní části Unčovice, tj. městem Litovel, se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 

784 01 Litovel, zastoupeným starostou a vlastníkem veřejné kanalizace v obci Dubčany tj. obcí Dubčany, Dubčany 

č. 80, IČO 00635723, zastoupenou starostou, k úpravě vzájemných vztahů mezi oběma vlastníky provozně 

propojené kanalizace Unčovic a Dubčan a k zajištění plynulého a bezpečného odvedení odpadních vod a jejich 

čištění na ČOV Litovel. 

 

Číslo: RM/2720/81/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Litovelsko za rok 2021. 

 

Číslo: RM/2721/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený platový výměr ředitelky školské příspěvkové organizace platný  

od 1. září 2022. 

 

Číslo: RM/2722/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje Územní integrované řešení města Litovel v rámci Integrovaných teritoriálních 

investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) na programové období 2021–2027, v předloženém znění. 
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Číslo: RM/2723/81/2022 

Rada města Litovel 

a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Tři 

Dvory“ z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obcí“, výzvy "JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“,  

v předloženém znění. 

b) schvaluje Smlouvu o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem (tj. Ministerstvem vnitra ČR)  

a pověřujícím zadavatelem (tj. městem Litovel), v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2724/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "MOSPREMA – Predikce a management 

kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích" z dotačního programu Individuální dotace  

z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2022. 

 

Číslo: RM/2725/81/2022 

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

zakázky a dotace s.r.o.) výběr dodavatele veřejné zakázky „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty 

podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“ a současně 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) mezi městem Litovel a vítězným uchazečem společností – KARETA s.r.o., IČ:62360213, Krnovská 

1877/51, 792 01 Bruntál. 

 

Číslo: RM/2726/81/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat předloženou žádost obce Červenka  

o poskytnutí součinnosti Městské policie Litovel. 

 

Číslo: RM/2727/81/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 30. 6. 2022. 

 

Číslo: RM/2728/81/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za II. Q/2022. 

 

Číslo: RM/2729/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje příspěvek na provoz ve výši 300.000 Kč pro TS Litovel – rozpočtová změna  

č. 72/2022/ZM schválená ZML dne 28. 4. 2022 pod usnesením č. ZM/6/32/2022. 

 

Číslo: RM/2730/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje TS Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený automobil. 
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Číslo: RM/2731/81/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí Bilanci hospodaření v lesích za období 1.–6. 2022, včetně plnění finančního 

plánu. 

 

Číslo: RM/2732/81/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 9. srpna 2022 s výhradou bodu  

o ustanovení nového předsedy. 

 

Číslo: RM/2733/81/2022 

Rada města Litovel vyhovuje předložené žádosti a souhlasí s požadovanými změnami nájemního vztahu k bytu  

č. 11/516-22 na adrese Litovel, Severní 734/3. 

 

Číslo: RM/2734/81/2022 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost pana F. S. o pronájem nebytových prostor nacházejících se v objektu č.p. 90 v Litovli, místní 

část Unčovice, podanou na základě zveřejněného záměru pronájmu, schváleného usnesením č. RM/2379/71/2022. 

b) souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání, mezi městem Litovel a panem 

F. S., za účelem provozování pohostinství, za nájemné dle zveřejněného záměru pronájmu, na dobu neurčitou,  

s účinností od 1. 9. 2022. 

 

Číslo: RM/2735/81/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený rámcový ceník pro podnikatele za využití obecního systému odpadového 

hospodářství města. 

 

Číslo: RM/2736/81/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 88/2022/RM až 96/2022/RM dle důvodové zprávy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                            starosta města                                                     místostarosta města 


