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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 83. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. září 2022 

 

Číslo: RM/2767/83/2022 

Rada města Litovel souhlasí s podnájmem nebytových prostor nacházejících se v I. nadzemním podlaží objektu 

č.p. 664 v Litovli, ul. Kollárova, označené jako místnost č. VI. o ploše 10,15 m2, místnosti č. IV. A a IV. C o celkové 

ploše 53,20 m2, k nimž náleží podíl z ostatních společných ploch o velikosti 15 m2, podnájemci společnosti 

Chirurgie Litovel s.r.o., IČ: 17540551, se sídlem Svobody 220/2, 692 01 Mikulov a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2768/83/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti Hospice na Svatém Kopečku v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hospicem na Svatém Kopečku 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2769/83/2022 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 6.000 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2022. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Pony klub Olešnice, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/2770/83/2022 

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 Elektromontáže BLESK, 

s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 268 36 041, DIČ: CZ26836041 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1573/21, ostatní plocha v k.ú. 

Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8021123/VB/001 „Litovel, Mlýnská č. 679/3“, za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 2.500 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2771/83/2022 

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 Elektromontáže BLESK, 

s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 268 36 041, DIČ: CZ26836041 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 513, ostatní plocha v k.ú. 

Unčovice, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8021956/VB/001 „Unčovice, pč.188/38 – připojení kVN, RVN“ 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.000 Kč + DPH.
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Číslo: RM/2772/83/2022 

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 Ing. M. M., manažerem útvaru 

Obnova DS a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 258/12 

(trvalý travní porost), parc.č. 532 (ostatní plocha), parc.č. 542 (ostatní plocha), parc.č. 550/7 (ostatní plocha), parc.č. 

642/1 (ostatní plocha), parc.č. 368/2 (vodní plocha), parc.č. 368/3 (trvalý travní porost), parc.č. 549 (ostatní plocha), 

parc.č. 550/2 (ostatní plocha), parc.č. 550/4 (ostatní plocha), parc.č. 550/5 (ostatní plocha), parc.č. 616/1 (ostatní 

plocha), parc.č. 616/2 (ostatní plocha), parc.č. 616/3 (ostatní plocha), parc.č. 641 (ostatní plocha), parc.č. st. 144 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 365/2 (ostatní plocha), parc.č. 550/1 (ostatní plocha), parc.č. 550/6 (ostatní 

plocha), parc.č. 557 (ostatní plocha), to vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu č. IE-12-8006306 Březové – 

stavební úprava kNN, vNN, za cenu ve výši 213.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2773/83/2022 

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, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, PSČ 783 53, IČO 

26871891, a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 276/2 

v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8024467/SOBSVB/03 Litovel, B. Němcové, p.č. 1421, KNN 

za smluvní cenu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2774/83/2022 

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. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02 zastoupená společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551, DIČ: 

CZ25883551 a povinným, tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. st. 

1602/1 vedená jako zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 889/8 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 889/6 vedená jako 

ostatní plocha, parc.č. 889/7 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 889/10 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 1676 

vedená jako ostatní plocha, parc.č. 1618/3 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 1675/4 vedená jako ostatní plocha, 

parc.č. 890/6 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 889/11 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 889/12 vedená jako 

ostatní plocha, parc.č. 1618/2 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 889/5 vedená jako ostatní plocha a parc.č. 1571/1 

vedená jako ostatní plocha, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IE-12-8008162/VB/001 Litovel, 

OC_3697 - OC_3696 - výměna VNk za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.240 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2775/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace akce 

„Biotop Litovel, sedimentační nádrže a jezírka - statické zajištění stability sypaných svahů“ mezi městem Litovel 

a společností GEOWIDE s.r.o., Kollárova 808/5, Litovel.

 

Číslo: RM/2776/83/2022 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit návrh Smlouvy o úhradě části nákladů 

na realizaci investiční akce „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek A1, A2, A, C, okružní křižovatka II/449 

a III/4498 Litovel“ - náklady za SO 401 Veřejné osvětlení (11 ks) + místní rozhlas mezi městem Litovel 

a Olomouckým krajem.
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Číslo: RM/2777/83/2022 

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

Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, pro provedení stavby „Zemní vedení veřejného osvětlení (VO), 

místního rozhlasu, optického kabelu, osazení a zapojení osvětlovacích bodů v obci Březové, k.ú. Unčovice“.

 

Číslo: RM/2778/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Osigeno s.r.o. - veřejné zakázky 

a dotace s.r.o. na administraci žádosti o dotaci na akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél 

silnice II/449“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 

Číslo: RM/2779/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a DOUBRAVA.NET s.r.o. 

na umístění a realizaci propojení optických sítí pro potřeby Městské policie Litovel na trase podél ul. Dukelská, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2780/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k Rámcové dohodě č. 02OP/328412 k mobilním službám 

a Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 02OP/776031 ke službám v pevné síti s O2 Czech republik, a.s., 

Za Brumlovkou 266/2, 140 11 Praha 4 - Michle, IČO 60193336 o 24 měsíců.

 

Číslo: RM/2781/83/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 104/2022/RM až 112/2022/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2782/83/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) souhlasí dle důvodové zprávy s využitím aktuální nabídky ČSOB, a.s. na zhodnocení finančních prostředků 

města a ukládá starostovi města podepsat potřebné související dokumenty.

 

Číslo: RM/2783/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelek školských příspěvkových organizací platných 

od 1. října 2022.

 

Číslo: RM/2784/83/2022 

Rada města Litovel nesouhlasí s uhrazením nákladů v provozovně na ulici Novosady-bar Wagon 

ve výši 10.000 Kč měsíčně včetně energií od 1. 9. 2022 do doby ukončení rekonstrukce na ulici Novosady.
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Číslo: RM/2785/83/2022 

Rada města Litovel souhlasí s bezúplatným převodem majetku od Armády ČR do majetku města Litovel pro další 

využití pro SDH Březové a souhlasí s přípravou příslušných smluvních ujednání.

 

Číslo: RM/2786/83/2022 

Rada města Litovel souhlasí s cenou za zřízení VB k přeložce NTL vyvolané stavbou kruhové křižovatky v Litovli, 

na ul. Uničovská stanovenou posudkem č. 2022/292 soudního znalce Ing. P. K. ve výši 4.420 Kč + DPH.

 

Číslo: RM/2787/83/2022 

Rada města Litovel uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky 1/2016 „o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství“, dle čl. 3, omezující opatření (3), pro žadatele pana S. Š. z Olomouce při provozu 

vlastního prodejního stánku s teplými a studenými nápoji - punči, umístěného na náměstí Přemysla Otakara 

v Litovli, v prostoru naproti Komerční bance v období od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022 nebo do 31. 1. 2023 

za dodržení v té době platných hygienických opatření.

 

Číslo: RM/2788/83/2022 

Rada města Litovel 

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

b) schvaluje zařazení žádostí o byt města Litovel v objektu č. p. 674/9 v Litovli, nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2789/83/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 20. 9. 2022.

 

Číslo: RM/2790/83/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOZ ze dne 30. 8. 2022.

 

Číslo: RM/2791/83/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 14. 9. 2022.

 

Číslo: RM/2792/83/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 19. 9. 2022.

 

Číslo: RM/2793/83/2022 

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 Elektromontáže BLESK, 

s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 268 36 041, DIČ: CZ26836041 a povinným, 

tj. městem Litovel zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1570/2, ostatní plocha v k.ú. 

Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. „IV-12-8022099/VB/002 Litovel, Vodní čp. 140/1“, za cenu ve výši 440 Kč + 
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DPH.

 

Číslo: RM/2794/83/2022 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o dalším postupu k šetření stížnosti podané panem A. H.

 

Číslo: RM/2795/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Bona Manera, s.r.o. na kompletní 

administraci podání žádosti o dotaci na akci „Skatepark Litovel“ v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“, v předloženém znění. Žádost o dotaci 

bude podána v rámci nejbližší vyhlášené výzvy MMR ČR.

 

Číslo: RM/2796/83/2022 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3657/DPS-2022 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2797/83/2022 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis a doporučení ze schůze Letopisecké komise ze dne 13. 9. 2022. 

b) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 20. 9. 2022.

 

 
 
 
                Mgr. Lubomír Broza v. r.           Bc. Zdeněk Jančí v. r.                 

                     místostarosta města         člen rady města 
 


