
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 46. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. prosince 2016 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1431/46 uzavření Dodatků č. 2 ke smlouvám o dílo č. 16025/SOD a č. 16028/SOD mezi městem Litovel  

a společností NOSTA s.r.o. Nový Jičín, s tím, že nesouhlasí s posunutím termínu dokončení realizace akce 

(bod 4.) a trvá na původním termínu dokončení. 
 

1432/46 uzavření Smlouvy o nájmu pozemku (dle ust. §  2201 a  násl. NOZ 89/2012 v platném znění) mezi městem 

Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice na pronájem pozemku parc.č. 83/2 ost.plocha/jiná plocha v k.ú. 

Chořelice, na dobu neurčitou, za roční nájemné 2.000 Kč, za účelem mysliveckého hospodaření – zlepšení 

životního prostředí zvěře pernaté. 
 

1433/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. 

Děčín, zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 196/1, 210 a 298,  to vše v k.ú. Tři Dvory u Litovle pro stavbu č. IV-12-8010424, název akce: Tři 

Dvory, zahrádky – U., nové NNk. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat 

sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m, tj. 12.450 Kč. K takto určené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1434/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností ELPREMONT, elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemku parc.č. 742/1, v k.ú. Savín pro stavbu č. EP-12-8003161/VB/1, Savín, P. - přeložka 

vNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na  

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m, tj. 4 500 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v 

zákonné výši. 
 

1435/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 

1828 a 434/1, to vše v k.ú. Litovel pro stavbu č. IP-12-8016333 název akce: Litovel Palackého RD O. – 

NNk. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na  

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, minimálně 5.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši. 
 

1436/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 

1589/3 v k.ú. Litovel pro stavbu č. EP-12-8002515 název akce: Litovel Javoříčská, Město Litovel – přeložka 

NN. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání 

ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, minimálně 5.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH  

v zákonné výši. 
 

1437/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 315 

a 316/2, to vše v k.ú. Rozvadovice pro stavbu č.  IV-12-8011289/1 název akce: Rozvadovice, RD S. – nové 

kNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na  

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m, minimálně 3.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši. 
 

1438/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 315, 

v k.ú. Rozvadovice pro stavbu č. IV-12-8009901/1 název akce: Rozvadovice, RD N. – připojení NNk. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 

24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m, minimálně 3.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1439/46 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 315, 

v k.ú. Rozvadovice pro stavbu č.  EP-12-8002995/1  název akce: Litovel, Chudobín, Město Litovel OBH – 

NN. Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání 

ZML dne 24. 2. 2011 tj. 150 Kč/m - celkem 7.350 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH  

v zákonné výši. 

 



1440/46 uzavření Smlouvy o daňovém poradenství mezi městem Litovel a společností VOREL Consulting s.r.o., 

Uničov, v upraveném znění. 
 

1441/46 uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 11. 3. 2005 ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 

23. 2. 2007, kterým se zužuje předmět výpůjčky Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci. 
 

1442/46 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě 

Pavlínka – projektové práce“ mezi městem Litovel a společností Link projekt s.r.o. Brno, v předloženém 

znění. 
 

1443/46 uzavření předloženého Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací (Poliklinika Litovel) 

mezi městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem, Litovel, a to s účinností od 1. 1. 2017. 
 

1444/46 uzavření předloženého Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací (Havlíčkova 818) mezi 

městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem, Litovel, a to s účinností od 1. 1. 2017. 
 

1445/46 uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Litovel a Vodohospodářskou 

společností Čerlinka, s.r.o., v předloženém znění. 

 

1446/46 uzavření Dodatku č. 11/K ke smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, správě tohoto majetku a jeho 

rozvoji mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností Čerlinka, s.r.o., v předloženém znění. 
 

1447/46 opravu (převod) finanční částky 10.000 Kč z položky 5169, § 4319, na položku 5169, § 3900, org. 533 - 

Seniorklub Litovel. 
 

1448/46 rozpočtové změny č. 79/2016/RM až č. 87/2016/RM dle důvodové zprávy. 
 

1449/46 nákup a instalaci nové skluzavky na dětské hřiště „U Kopečku“ od firmy Sportservis Praha, včetně zajištění 

certifikace. Mocnost dopadové plochy bude zvýšena návozem odpovídajícího sypkého materiálu. Náklady 

budou uhrazeny z prostředků schválených na dětská hřiště v rozpočtu pro rok 2017. 
 

1450/46 nákupem zadní traktorové radlice s přetáčením TRN 300 pro Technické služby Litovel. 
 

1451/46 Technickým službám Litovel odpisový plán na nově pořízenou teplovzdušnou jednotku do autodílny. 
 

1452/46 účast města Litovel jako partnera bez finanční spoluúčasti při podání žádosti o dotaci do výzvy č. 63 OPZ, 

která je zaměřená na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Zpracovatelem  

a příjemcem dotace bude Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Město získá finanční prostředky 

na DPP a technické vybavení potřebné při další fázi procesu plánování rozvoje sociálních služeb v ORP 

Litovel. 
 

1453/46 návrh vydávání bezplatných parkovacích karet a s termínem do 30. 6. 2017. Na přelomu května a června 

2017 bude provedeno vyhodnocení režimu parkování v centru, zda současný systém bude ponechán nebo 

zda dojde ke změně nařízení parkování v zóně. 

 

 

 

  

 

 

   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.     


