
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 51. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. března 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1603/51 zveřejnění záměru pronájmu cca 80 m2 pozemku parc.č. 186/4 jiná plocha/ostatní plocha, o celkové výměře 

11 604 m2, v k.ú. Nová Ves u Litovle, v areálu přírodního koupaliště v Nové Vsi, pro účely poskytování 

rekreačních služeb. Nájemní smlouva na dobu určitou od 1. 6. do 30. 9. 2017, v případě spokojenosti  

s provozováním může být nájemní smlouva prodloužena na letní sezóny 2018 a 2019. Měsíční smluvní 

nájemné 1.000 Kč za celkovou pronajatou plochu. 
 

1605/51 úpravu čl. 1. 1 a 1. 9 Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství, v místních částech města Litovel, v souvislosti s novelou OZV 5/2012  (3/2016) a článku 1.8 a 

2.1 „Pravidel“, dle požadavků OV – stanovení denní hodinové sazby za využití místností v Kulturních 

domech, v místních částech města Litovel, ke sportovnímu využití pro místní občany s trvalým pobytem ve 

výši 50 Kč/hod. a pro ostatní občany ve výši 100 Kč/hod., dle upraveného návrhu. 
 

1606/51 uzavření Nájemní smlouvy výstavy Zmatené peníze mezi městem Litovel a Regionálním muzeem 

v Litomyšli, v předloženém znění. 
 

1607/51 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 30.000 Kč na činnost organizace mezi městem Litovel a Českým 

kynologickým svazem, základní organizace Litovel. 
 

1608/51 znění a uzavření smlouvy o dotaci ve výši 50.000 Kč na údržbu a úpravy kynologického areálu v roce 2017 

mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem, základní organizace Litovel. 
 

1609/51 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na vydání vlastivědného věstníku věnovanému Litovli v roce 2017. 

Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Muzejní 

vlastivědnou společností v Brně, z. s., v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí 

tohoto daru. 
 

1611/51 na doporučení hodnotící komise vítězem výběrového řízení na akci „Úklidové služby pro Městský úřad 

Litovel“ společnost FORCORP GROUP spol. s r.o., Olomouc – Holice, která podala ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku. Rada města současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a 

společností FORCORP GROUP spol. s r.o., Olomouc – Holice, v předloženém znění. 
 

1612/51 uzavření Smlouvy o dílo – dokumentace pro záměr „Úpravy požární nádrže Myslechovice“ mezi městem 

Litovel a Ing. Petrem Götthansem, Olomouc, v předloženém znění. 
 

1613/51 nabídku společnosti VODIS Olomouc s.r.o. a schvaluje následné uzavření smlouvy o dílo na Zpracování 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na doplnění stokové sítě dešťové kanalizace 

v Myslechovicích dle zpracovaného pasportu včetně dokončení čištění a monitoringu a Zpracování 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na prodloužení splaškové kanalizace v lokalitě 

novostavby RD pana O., která nebyla součástí již zpracovaného projektu, kde je žádáno o finanční podporu 

na SFŽP, mezi městem Litovel a společností VODIS Olomouc s.r.o. 
 

1616/51 na základě vnitřní směrnice č. 1/2016, čl. III, odd. 2.2 výběr dodavatele – Josef Šon, Litovel - na realizaci 

akce „MŠ Gemerská – rekonstrukce soc. zařízení GI/1“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi 

městem Litovel a vybraným dodavatelem, v předloženém znění. 
 

1617/51 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. se 

sídlem Prostějov, Průmyslová 2170/12, PSČ 796 01, IČ: 26173174, a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 725/12 orná půda a parc.č. 713/1 ostatní plocha, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel pro 

stavbu Rekonstrukce plynovodu SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., závod Litovel. Výše jednorázové 

náhrady za zřízení služebnosti byla Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sjednána ve 

výši 29.800 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1618/51 uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy 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 

a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 507/1 ostatní plocha, v k.ú. Unčovice obec Litovel, pro 

stavbu č. IP-12-8019909/3 Unčovice RD L. – přípojka do 50m kNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení 

věcného břemene - služebnosti bude odpovídat sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 

tj. 100 Kč/m, min. 3.000 Kč/m. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 



1619/51 na základě vnitřní směrnice č. 1/2016, čl. III, odd. 2.2 výběr dodavatele – Pavel Hemelka, Rozvadovice – na 

realizaci akce „MŠ Unčovice – rekonstrukce soc. zařízení“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

mezi městem Litovel a vybraným dodavatelem, v předloženém znění. 
 

 1621/51 zadání studie na akci „Litovel, Olomoucká ulice – chodník podél silnice II. tř. 449“. Po vyhodnocení 

nákladovosti, proveditelnosti a projednání s občany Olomoucké ulice bude rozhodnuto, zda akce bude dál 

připravována. 
 

1622/51 členy komise pro hodnocení nabídek pro akci „Gymnázium Jana Opletala – výměna oken“ ve složení: Ing. 

Radek Nepustil, Viktor Kohout, Petr Navrátil, Martin Geprt, Ing. Martin Pavlík, Miroslav Skácel, Ing. arch 

Dušan Osina. 
 

1623/51 opravu elektroinstalace vnitřního zařízení tribuny U Stadionu v části, kde je umístěna restaurace Gól. 

Náklady související s opravou elektroinstalace musí uhradit vlastník stavby. 
 

1624/51 rozpočtové změny č. 2/2017/RM až 4/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1625/51 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky na geodetické zaměření dvora 

DDM Litovel v ul. Komenského. 
 

1626/51 rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy, která zajistí finanční prostředky zaplacení zpracování projektové 

žádosti a studie proveditelnosti „Vybavení a rekonstrukce odborných učeben ZŠ Jungmannova“. 
 

1627/51 přijetí účelově vázaného daru ve výši 40.000 Kč od Spolku rodičů a přátel Základní školy Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc ve prospěch Základní školy Litovel, Jungmannova 655. 
 

1628/51 přijetí účelově vázaného daru ve výši 30.000 Kč od firmy Kimberly-Clark, s.r.o. ve prospěch Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace. 
 

1629/51 přijetí účelově vázaného daru ve výši 26.600 Kč od firmy Kimberly-Clark, s.r.o. ve prospěch Mateřské školy 

G. Frištenského, příspěvkové organizace. 
 

1636/51 výzvu k podání nabídky na akci „Revitalizace historického centra v Litovli, stavba č. IV, komunikace a 

chodníky; veřejné osvětlení a městský rozhlas – I. etapa části a) a b) ulice Havlíčkova, Poděbradova, Husova 

a Jungmannova“. Současně rada města schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Karel 

Zmund, Petr Grepl, Viktor Kohout, Petr Navrátil, Martin Geprt, Miroslav Skácel, Ing. arch. Dušan Osina. 

 

 

Rada města Litovel: 
 

1601/51 mění své usnesení č. 1503/48 tak, že schválená dotace ve výši 20.000 Kč bude použita na náklady spojené s 

účastí soutěžících a pedagogů na Mezinárodní hudební soutěži v Povážské Bystrici dne 11. 4. 2017. 

Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní 

uměleckou školou Litovel Litovle, v předloženém znění a schvaluje rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí této dotace. 
 

1602/51 projednala žádost MUDr. R. S. o pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 664 v Litovli, ul. 

Kollárova, ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. VII, v rozsahu úvazku 2,5 dne v týdnu a v souladu s ust. § 

39 odst.1, zák. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr zveřejnění pronájmu  

uvedených prostor sloužící podnikání. 
 

1604/51 vyhovuje žádosti České pojišťovny a.s. a souhlasí s podnájmem prostor užívaných Českou pojišťovnou 

dceřiné společnosti ČP Distribuce s.r.o., popřípadě i dalším společnostem působícím ve stejném holdingu 

jako Česká pojišťovna a.s., a to od 1. 4. 2017. 
 

1610/51 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na organizační zajištění autorské módní přehlídky v Litovli dne 19. 

května 2017 z důvodu komerčního charakteru akce. 
 

1614/51 neschvaluje uzavření Dodatku k servisní smlouvě č. 6150532 mezi městem Litovel a společností Schindler 

CZ a.s. 
 

1615/51 neschvaluje uzavření Dodatku k servisní smlouvě č. 6150531 mezi městem Litovel a společností Schindler 

CZ a.s. 
 

1620/51 rozhodla, aby pro zajištění projekční přípravy akce „Litovel, ulice Novosady – rekonstrukce uličního 

prostoru“ byla podaná nabídka upravena s tím, že v letošním roce bude zpracována její část tj. projektová 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  Pro takto upravenou nabídku souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo. Realizační dokumentace bude zpracována, až bude stavba zařazena do rozpočtu 

města k realizaci. 

 



1630/51 bere na vědomí předloženou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků Města 

Litovel za rok 2016. 
 

1631/51 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, při akci Tradiční pouť u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba, v prostoru Staroměstského náměstí 

v Litovli, dne 7. 5. 2017, pořadatel akce MO KDU ČSL. 
 

1632/51 bere na vědomí Zprávu o činnosti Technických služeb Litovel za rok 2016. 
 

1633/51 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů TS na rok 2017. 
 

1634/51 bere na vědomí informace o akci „Zahájení turistické sezóny“, která se koná dne 8. 4. 2017 na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. Současně rada města souhlasí s bezplatným vstupem na radniční věž a 

zapůjčením stánků MěÚ, zpřístupněním elektrických rozvaděčů před budovou radnice, se zajištění 

občerstvení pro vystupující a součinností Městské policie Litovel. 
 

1635/51 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 8. 3. 2017, schvaluje předložené návrhy a 

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

 
 

 

 

 

 

 

         Ing. Zdeněk Potužák          David Baroň   

 starosta města                    člen rady města 

 

 

 

 

 

 

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


