
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 54. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. května 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1718/54 uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2009 uzavřené mezi pronajímatelem – městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č.  557 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je plynová kotelna 

s provozními prostory o ploše 49 m2, v níž se nacházejí čtyři plynové kotle Vaillant a nájemcem – Městskou 

teplárenskou společností a.s. Litovel. 
 

1719/54 že areál bývalé „VDP“ (pozemek parc.č. 669) zůstane volně otevřený s tím, že Městská policie Litovel bude 

areál monitorovat a Technické služby Litovel zabezpečí vstupy do garáží. 
 

1726/54 uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Litovel a panem  

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

1729/54 poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč na zajištění autobusové dopravy na sraz Vísek do Vísky u Chotěboře, 

který se uskuteční 17. června 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi městem Litovel a OV Víska, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této 

dotace. 
 

1730/54 poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na sportovní činnost dcery V.. Současně rada města schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. V. z Myslechovic, v předloženém znění,  

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1731/54 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2017. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. N. z Litovle, v předloženém znění,  

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1732/54 poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění lampionového průvodu a odměny pro děti, který 

se konal 6. 5. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a SDH Savín, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1733/54 poskytnutí dotace ve výši nákladů, max. 8.000 Kč, spojených se stavbou pódia pro akci ZUŠ Open, která se 

koná dne 30. 5. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Litovel a Základní uměleckou školou Litovel, Jungmannova 740, v předloženém znění, a rozpočtovou 

změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1734/54 uzavření Smlouvy o dílo č. 22017-05 na realizaci projektu, Dětské hřiště U Kopečku Litovel, s dodavatelem 

Machovský mapy s.r.o., Velký Týnec, v předloženém znění (s tím, že doba záruky se zvýší na 5 let). 
 

1735/54 uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou Litovelská stavební spol. s r. o. na vybudování 

vstupu do šaten GJO, v předloženém znění. Celková cena díla bude 2.138.543,49 Kč. 
 

1736/54 uzavření Servisní smlouvy mezi městem Litovel a ANeT– Advanced Network Technology, s.r.o. Brno, 

v předloženém znění. 
 

1737/54 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek pro novostavbu rodinného domu  na pozemcích města 

Litovel - parc.č. 540, parc.č. 542 a parc.č. 544/1, vše v k.ú. Unčovice, mezi městem Litovel a J. K. a J. D., 

Březové, v předloženém znění. 
 

1738/54 uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Chudobín, dešťová kanalizace – udržovací práce“ mezi 

městem Litovel a firmou MODOS spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

1739/54 doporučení komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Poliklinika Litovel – stavební úpravy, 

zateplení obvodového pláště a střechy“, kdy nejvýhodnější nabídku podal uchazeč VESTAV group s.r.o., 

Vyškov. Rada města současně souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 
 

1740/54 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 200.410 Kč za účelem podpory školních, sportovních a ekologických aktivit města 

Litovel v roce 2017, v předloženém znění. 
 

1741/54 uzavření Smlouvy o dílo na vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti v Litovli mezi městem 

Litovel a firmou Petr Machač, Nové Bránice, v předloženém znění. 

 



1742/54 na základě Vnitřní organizační směrnice č. 1/2016, čl. 4.2, výzvu pro podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu – „Rekonstrukce MK, ulice Bezručova Litovel“ a zároveň schvaluje složení komise pro 

otevírání obálek a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. 
 

1743/54 dle vnitřní organizační směrnice č. 1/2016 čl. III, oddíl 4, bod 4.2, výzvu k podání nabídky na výběr 

dodavatele pro akci Město Litovel – technická infrastruktura v lokalitě Pavlínka, 1. etapa SO-01 komunikace 

a zároveň schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. 
 

1744/54 v souladu s Vnitřní organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel čl. III 

oddíl 4.2, Výzvu k podání nabídky akce „Stezka Červenka – Litovel (Hrázka)“ a zároveň schvaluje složení 

komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. 
 

1745/54 úhradu nákladů do maximální výše 75.000 Kč spojených s dopravou zástupců města Litovel do Revúce ve 

dnech 16. - 18. 6. 2017. 
 

1746/54 rozpočtové změny 11/2017/RM až 12/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1747/54 přesun částky 180.461 Kč z rezervního fondu do fondu investičního ZŠ Vítězná. 
 

1748/54 úhradu nákladů za projektovou dokumentaci k opravě učebny na výuku vaření a nákladů k podání žádosti  

o dotaci z rezervního fondu ZŠ Jungmannova. 
 

1749/54  nabídku a následné uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce:  „Regenerace 

panelových sídlišť Uničovské předměstí – 3. etapa se společností PRINTES ATELIER s.r.o. Přerov. 
 

1751/54 změnu životnosti infrastrukturního majetku – kanalizace, jehož provozovatelem je VHS Čerlinka s.r.o“. 
 

1753/54 zveřejnění záměru města – pacht pozemku parc.č. 835/7 orná půda, v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou, za 

smluvní cenu 0,40 Kč/m2/rok, při výměře pozemku 4 068 m2 se jedná o částku 1.627 Kč/rok. 
 

1755/54 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 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  

a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 242 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Tři Dvory  

u Litovle obec Litovel, pro stavbu č.  IP-12-8020163 Tři Dvory, J. - 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. 150 Kč/m, min. 3.000 Kč/m. K takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

1756/54 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem zastoupená společností GridServices, s.r.o. 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 425/3  

a 1577/16, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovod PE-100, dn 110,  

č. stavby 8800086466. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti bude odpovídat 

sazebníku schválenému na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 tj. 200 Kč/m, min. 5.000 Kč/m. K takto určené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1757/54 uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru obci Slavětín ve výši 18.000 Kč na provozování 

pošty, úhrada bude provedena z položky „dary ZML“. 
 

1758/54 přesunutí finančních prostředků ve výši 22.000 Kč u položky „Náklady na pouť – spol. akce KDU – ČSL“ 

z paragrafu 3392 na paragraf 3399 dle přílohy. 
 

1759/54 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro 

stavební akci „Rekonstrukce MK, ulice Bezručova v Litovli“ se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha. 
 

1760/54 poskytnutí finančního daru na domácnost ve výši 2.000 Kč paní M. P. z Rozvadovic (financování dle 

přiložené tabulky). 
 

1761/54 použitím znaku města Litovle na dárkových krabičkách výrobků firmy Alibona a.s. Litovel. 

 

Rada města Litovel: 
 

1720/54 neschvaluje předloženou nabídku na stacionární zařízení na měření rychlosti. 
 

1721/54 neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 16/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

cca 134 m2 v k.ú. Litovel. 
 

1722/54 rozhodla, že město Litovel nebude reagovat na nabídku Olomouckého kraje týkající se možného odkupu 

pozemků parc.č. 352/2 ost. plocha o výměře 2 337 m2 a parc.č. 353/2 o výměře 3 278 m2 oba v k.ú. Tři 

Dvory u Litovle; pozemku parc.č. 352/1/ vodní plocha o výměře 401 m2 v k.ú. Nová Ves u Litovle. 

 



1723/54 bere na vědomí skutečnost, že v souladu se záměrem města – zveřejněním pachtu části pozemku parc.č. 

479/20, díl č. 1, o výměře 400 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Javoříčská, v zákonné lhůtě pro zveřejnění podali 

žádost 4 žadatelé za účelem části pozemku k pachtu. Současně rada města souhlasí s uzavřením pachtovní 

smlouvy na pacht části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 1, o výměře 400 m2, v k.ú. Litovel, lokalita Javoříčská, 

s pachtýřem, jenž bude vybrán losováním, které zajistí odbor MHaSI. Současně rada města schvaluje 

uzavření Pachtovní smlouvy s vybraným pachtýřem. 
 

1724/54 bere na vědomí skutečnost, že v souladu se záměrem města – zveřejněním pachtu pozemku parc.č. 1537/25, 

o výměře 413 m2, a pozemku parc.č. 1537/24, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Litovel, lokalita Komárov,  

v zákonné lhůtě pro zveřejnění podali žádost 3 žadatelé za účelem pozemků k pachtu. Současně rada města 

souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pacht pozemků parc.č. 1537/25, o výměře 413 m2, a pozemku 

parc.č. 1537/27, o výměře 20 m2, oba v k.ú. Litovel, lokalita Komárov, s pachtýřem, jenž bude vybrán 

losováním, které zajistí odbor MHaSI. Současně rada města schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy  

s vybraným pachtýřem. 
 

1725/54 bere na vědomí ukončení Smlouvy o údržbě pozemků na průmyslové zóně (část pozemku parc.č. 56/19 

v k.ú. Víska u Litovle a část pozemku parc.č. 208/1, v k.ú. Nasobůrky) dle článku III. smlouvy, bod  

3. dohodou, k datu 31. května 2017. 
 

1727/54 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s. na 

částečnou úhradu nákladů pobytů v přírodě těžce hendikepovaných dětí v roce 2017 z důvodu omezeného 

rozpočtu města. 
 

1728/54 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku provoz spolku Linka bezpečí z.s. z důvodu omezeného rozpočtu města. 
 

1750/54 bere na vědomí návrh na rozpočtové opatření a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu 

ve výši 1.061.232 Kč na úhradu vyměřené daně související s realizací projektu „Realizace nápravných 

opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“, Finančním úřadem v Olomouci. 
 

1752/54 a) revokuje usnesení č. 1521/48 ze dne 2. 2. 2017. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - mezi oprávněným, tj. ČEZ 

Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností MSEM a.s., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek Místek  

a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 276/2, parc. č. 508/3, parc. č. 508/9, parc. č. 511/1, 

parc. č. 518/1, parc. č. 519/1, parc. č. 1573/7, parc. č. 1575/3, parc. č. 1590/1, parc. č. 1888, parc. č. 1889, 

parc. č. 509/3, parc. č. 509/4, parc. č. 510 a parc. č. 1656 v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IE-12-

8002482/VB/32a, Litovel, Kysucká, Javořičská, Němcové- NNk. 

 Výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti s ohledem na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí  

o zřízení věcného břemene byla ujednána včetně DPH ve výši 39.000 Kč. 
 

1754/54 bere na vědomí účetní uzávěrku příspěvkové organizace Technické služby Litovel za 1. čtvrtletí roku 2017. 
 

1762/54 bere na vědomí žádost společnosti Kick The Waves, s.r.o. ze Šternberka, jako pořadatele sportovně-kulturní 

akce: LITOVEL FREE FEST 2017, která se uskuteční dne 17. 6. 2017, v době od 10:00 do 24:00 hod. ve 

spolupráci s Pivovarem Litovel. Litovelská FREE JÍZDA se bude konat od 11:50 hod. do 17:00 hod. ve 

spolupráci s Městskou policií Litovel při koordinaci dopravy na ul. Palackého při startu závodu. 
 

1763/54 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 17. 5. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

 

 

 

 

 

 

         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.     


