
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 43. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. října 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1300/43 zveřejnění záměru pronájmu a vypsání výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání 

nacházejících se v objektu bez čísla popisného na pozemku parc.č. st. 98 a části pozemku parc.č. 186/4  

v areálu přírodního koupaliště Nová Ves u Litovle. 
 

1301/43 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a paní V. T., 

kterým se mění bod III. – nájemné, a to z důvodu změny poplatku za vybavení nebytového prostoru. 
 

1304/43 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na zajištění intenzivní rehabilitační péče v Piešťanech pro pana K. Š.  

z Litovle. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a paní 
E. Š. z Litovle, a to za podmínky uskutečnění této rehabilitační péče, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí této dotace. 
 

1305/43 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení služebnosti uzavíraná mezi oprávněným, tj. Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00 zastoupená na základě plné moci 

společnosti K.V.Z. spol. s r. o. se sídlem Mokrá 386, Zlín, PSČ 760 01 a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 172/1 – ostatní plocha (dále jen „Pozemek“) a parc.č. 1602/3 – ostatní plocha, k.ú. Litovel 
zbudovat stavbu - podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě jsou HDPE trubky 

40/33mm a optický kabel pod označením č. ,,11010-060485 RVDSL1617_M_M_LITL15_OK“. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti na parc.č. 172/1 a parc.č. 1602/3 bude odpovídat sazebníku 

schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, kdy ovšem minimální výše náhrady bude 
činit 5.000 Kč k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

1306/43 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČTI, a.s. se sídlem Praha 3 – 

Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 405/1 a 421/2  
v k.ú. Litovel, obec Litovel, zbudovat stavbu pod označením č. 71010-007783 VPI Litovel, Gemerská, 1. Et. 

Regenerace“. Výše náhrady za zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 405/1 se zřizuje za jednorázovou 

náhradu 10.000 Kč a na parc.č. 421/2 se zřizuje za jednorázovou náhradu 4.000 Kč dle smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.  

 

1307/43 uzavření Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 

uzavíraná mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, zastoupená EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1 vedená jako trvalý travní porost, v k.ú. Myslechovice obec 

Litovel, parc.č. 80 vedená jako trvalý travní porost, v k. ú. Myslechovice obec Litovel, zbudovat stavbu pod 

označením č. IP-12-8019665/2 Myslechovice RD K. – přípojka kNN“. Výše jednorázové náhrady za zřízení 
věcného břemene na parc. č. 1 -  40m délkových kabel AYKY 4x25, parc.č. 80 – 11m délkových kabel 

AYKY 4x25  bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m, kdy 

ovšem minimální výše náhrady bude činit 3.000 Kč k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné 
výši. 

 

1308/43 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu „Savín – prodloužení dešťové kanalizace do vodního toku“ mezi městem Litovel a majitelem 
dotčeného pozemku parc.č. 444/67, k.ú. Savín, panem M. K., v předloženém znění. 

 

1309/43 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu „Savín – prodloužení dešťové kanalizace do vodního toku“ mezi městem Litovel a majitelkou 

dotčených pozemků parc.č. 79/1 a parc.č. 79/3, oba k.ú. Savín, paní P. L., v předloženém znění. 
 

1310/43 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu „Cyklistická stezka Červenka – Litovel (hrázka)“ mezi městem Litovel a majitelem 

dotčeného pozemku parc.č. 776/17, k.ú. Litovel, MUDr. F. R., v předloženém znění. 
 

1311/43 uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Advokátní kanceláří Ritter-Šťastný a městem Litovel, 

v předloženém znění. 
 

1312/43 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavební akce „Zhotovení pojezdového chodníku u hřiště (sokolovna 
Unčovice)“ mezi městem Litovel a panem V. D., Náklo, v předloženém znění. 

 

1313/43 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 151295 mezi městem Litovel a Národním muzeem Praha,  

v předloženém znění. 
 



1314/43 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Úprava účelové komunikace ke stavebninám v Litovli“ mezi 
městem Litovel a firmou Městská teplárenská společnost a.s. Litovel do 16. 12. 2016, v předloženém znění. 

 

1315/43 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Komplexní personální a procesní audit“ mezi městem Litovel  

a společností GNOSTIKA CONSULTING s.r.o. Praha, v předloženém znění. 
 

1316/43 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0125/2016 na akci „Zateplení fasády bytového domu 

Litovel, Kysucká č.p. 360/2 a 359/4“ mezi městem Litovel a VESTAV Group s. r. o. Vyškov, v předloženém 

znění. Předmětem dodatku je změna termínu a dokončení díla, a to 30. 11. 2016. 
 

1317/43 vypovězení smlouvy č. 1102131/OVZ o dodávce a využívání programového systému „OVZDUŠÍ" uzavřené 
dne 18. 12. 2002, mezi dodavatelem firmou Kvasar, spol. s r. o. Zlín a odběratelem městem Litovel. 

 

1318/43 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Zadláždění vjezdů a vstupů na ul. Javoříčská – spolupodíl Města 

Litovel“ mezi městem Litovel a Radkem Šotolou – zemní práce a zednictví, v předloženém znění, dle č. III, 
oddíl 1, bod 2.2.a) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel. 

 

1319/43 rozpočtové změny č. 51/2016/RM až č. 57/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1321/43 I. etapu zalesnění v areálu lesní školky na Pavlínce (po odstranění matečnic) dle návrhu odborného lesního 
hospodáře města Litovel. 

 

1325/43 nákup malého komunálního traktoru VEGA 47 HP Excelent pro Technické služby Litovel. 
 

1328/43 konání akce Spartan Race 2017 v plánovaném termínu 19. 8. 2017. Pořadatel před akcí přijde vedení města 
objasnit, jak vyřešil problém s dopravní situací z roku 2016 a sdělí své návrhy řešení pro rok 2017. 

 

1330/43 zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky veřejné zakázky na dodavatele energií zajišťované firmou 

Ensytra. 

 

 

Rada města Litovel:  
 

1298/43 1. bere na vědomí informaci o ukončení pachtu k pozemkům v k.ú. Litovel, parc.č. 856/5 lesní pozemek,  

o celkové výměře 4 495 m2 a pozemku parc.č. 856/42 lesní pozemek, o celkové výměře 24 130 m2 z toho 

v užívání jen 950 m2. Dle Pachtovní smlouvy SML/15/223, čl. V. 5. 1, pacht skončí k datu 31. 12. 2016. 
  2. schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr zveřejnit pacht části 

pozemku parc. č. 856/5 lesní pozemek, z celkové výměry z 4 495 m2, k pachtu 3 735 m2 a k údržbě 760 

m2, dále části pozemku parc. č. 856/42 lesní pozemek, z celkové výměry 24 130 m2, z toho k pachtu  

3 267 m2, a k údržbě 362 m2, vše v k.ú. Litovel, lokalita Pavlínka. Pronajímaná výměra je upřesněna po 
geodetickém zaměření, které vyhotovila Litovelská geodezie. 

Podmínky pachtu: 

-provozování pěstební činnosti v rámci lesní školky 
-výše pachtovného minimálně 4 Kč/m2/rok 

- doba pachtu: neurčitá s roční výpovědní lhůtou. 
 

1322/43 1. schvaluje: 
  a) úpravu „Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství, v místních částech města Litovel, doplnění bodu 4.11. 

  b) úpravu ceníku „A“, pro pronájem místností v objektech města v místních částech města Litovel pro  

   místní části Unčovice a Chudobín dle předloženého návrhu. 
  2. zmocňuje předsedu OV Unčovice k: 

  a) uzavírání „Smluv o krátkodobém pronájmu nebytových prostor“ v objektu Sokolovny Unčovice 

  b) provádění výpočtu nájemného do shora uvedených nájemních smluv a k výpočtu úhrady za 
spotřebovanou el. energii, vodu, plyn, případně pevná paliva, dle ceníku, schváleného radou města,  

v souladu s přijatým usnesením a k následnému výběru finanční hotovosti a jejímu předání na město 

Litovel. 
 

1324/43 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, 

omezující opatření (3), v období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016, panu S. Š. z Olomouce, v souvislosti  

s prodejem teplých nápojů – punče, jako podpora předvánoční atmosféry, který bude zajišťovat z vlastního 

dřevěného stánku, umístěného na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 
 

1326/43 bere na vědomí výsledky hospodaření Technických služeb Litovel za 3. čtvrtletí roku 2016. 
 

1327/43 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za období 1. – 9. 2016. 
 

1329/43 bere na vědomí informace o proběhlých a probíhajících kontrolách u projektů realizovaných v letech 2013 až 

2015. Jedná se o tyto projekty: „Revitalizace historického centra města Litovel“ spolufinancovaný  

z Regionálního operačního programu Střední Morava, „Kanalizace a ČOV Litovel – dokončení“ 



spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí a „Realizace nápravních opatření na lokalitě 
Litovel – Nasobůrky“ spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí. 

 

 

1331/43 1. pro „Vánoční akce“ konané na náměstí Přemysla Otakara v Litovli ve dnech 28. 11. 2016 – vánoční 

kamion Coca Cola 2016 (16.00 – 18.00 hod), 1. 12. 2016  - rozsvícení vánočního stromu (15.00 – 19.00 
hod.), 5. 12. 2016 – slet čertů, Mikulášů a andělů (15.00 – 19.00 hod.), 14. 12. 2016 – česko zpívá koledy 

(15.00 – 19.00 hod.), 16. 12. 2016 – farmářské trhy od 14.00 hod., jejichž pořadatelem je Městský klub 

Litovel, uděluje výjimku z OZV č. 1/2016  o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, čl. 3 – omezující opatření – výjimka z čl. 1 dle čl. (3) v uvedené dny. 
2. souhlasí s umístěním vánočního kamionu Coca Cola dne 28. 11. 2016, v době od 16.00 – 18.00 hod. 

uprostřed jízdního pruhu komunikace vedoucí přes náměstí, za účelem uspořádání charitativní akce pro 

děti. Akce bude propagována v médiích - celorepubliková mediální podpora v TV, výtěžek z prodeje 
vánočních suvenýrů bude poskytnut na zakoupení zdravotních pomůcek pro Charitu Litovel. Dopravní 

situaci bude řešit Městská policie Litovel. 

  3. souhlasí se sníženým vstupným na speciální vánoční prohlídky radniční věže (20 Kč/os.) ve dnech 1. 12., 

5. 12., 14. 12., 16. 12. 2016, se součinností Městské policie Litovel při všech akcích, s bezplatným 
zapůjčením stánků a s přístupem k el. rozvaděčům na náměstí. 

 

1332/43 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 24. 10. 2016, schvaluje předložené návrhy  

a pronájmy, včetně následného uzavření smluv o nájmu bytu a kauci na byt 
 

Rada města Litovel neschvaluje:   
 

1297/43 umístění trvalé stavby skladu na části pozemku parc.č. 204 v k.ú. Litovel. 
 

1302/43 žádost nájemců domu č.p. 748 a 749, ul. Poděbradova v Litovli a nesouhlasí se slevou na nájemném po dobu 

topné sezony. 
 

1303/43 poskytnutí příspěvku na natočení propagačního videa z regionu Bouzovská vrchovina společnosti 

Bouzovská vrchovina, z.s. 
 

1320/43 předloženou nabídku na službu Senior taxi pro město Litovel. Tato služba je v Litovli již poskytována 

prostřednictvím taxi služby, která má zvýhodněné sazby pro seniory. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu:   
 

1299/43 zveřejnit odprodej částí pozemků parc.č. 725/9, parc.č. 725/1 a parc.č. 725/13, vše v orná půda k.ú. Litovel, 

o předpokládané celkové výměře 2 100 m2, za účelem výstavby bytového domu, dle předložených 

podmínek. 
 

1323/43 schválit sankci ve výši 0,5 %, tj. 23.000 Kč firmě REDAL AKTIV s.r.o. za pozdní dokončení díla 

„Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v MŠ Gemerská“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Zdeněk Potužák                                                                          Viktor Kohout  

         starosta města                                                                                                 místostarosta města         
 

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


