
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 55. schůze Rady města Litovel, konané dne 8. června 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1766/55 záměr provozovat služby SENIOR TAXI Litovel, kdy provozovatel této služby bude vybrán v řádném 

vývěrovém řízení a ukládá odboru sociálnímu a správnímu předložit RM podmínky VŘ a následně VŘ 

provést, výsledky budou předloženy zastupitelstvu města. 
 

1767/55 využívání pravé části v přízemí budovy muzea Litovel pro potřeby muzea. Zároveň souhlasí s převodem 30 

židlí z majetku MK Litovel do majetku muzea Litovel. OBH zajistí protokolární předání prostoru. 
 

1768/55 zpracovaný Harmonogram rekonstrukce komunikací ve městě do roku 2030 a ukládá se odboru MHaSI, aby 

při sestavování rozpočtu na další roky vycházel z tohoto materiálu. 
 

1769/55 v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb. zveřejnit záměr města – dodatečné podmínky ke stávající 

Pachtovní smlouvě ze dne 29. 10. 2015, uzavřené mezi městem Litovel a panem V. K. z Litovle formou 

uzavřením Dodatku č. 1 ke stávající NS. Rozsah úpravy článek V, bod 4.6. Smlouvy s tím, že smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí jedné z nich a to 

s výpovědí nebo bez ní. 
 

1770/55 v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb. zveřejnit záměr města – změnit stávající Nájemní smlouvu 

ze dne 2. 12. 2003, na pronájem části pozemku parc.č. 479/20, díl č. 2, v k.ú. Litovel, uzavřenou mezi 

městem Litovel a nájemcem A. H. z Litovle, formou uzavřením Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě. Rozsah 

úpravy NS - změna okruhu nájemců – místo nájemce paní A. H. z Litovle bude novým nájemcem dcera 

nájemce paní L. P.. Současně rada města bere na vědomí ukončení nájmu k pozemku, parcela číslo 479/20, 

díl č. 2, v k.ú. Litovel pro stávajícího nájemce paní A. H. z Litovle, v souladu s čl. V. smlouvy dohodou, 

k datu 30. 6. 2017. 
 

1771/55 uzavření předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor mezi městem 

Litovel a panem M. D., kterým se mění bod III. - nájemné, z důvodu pořízení nového plynového kotle. 
 

1772/55 v souladu se zveřejněním dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., uzavření  nájemní smlouvy mezi městem 

Litovel a Československou obchodní bankou, a.s.  na užívání prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 770  

v Litovli, nám. Př.  Otakara na dobu určitou do 31. 8. 2022. 
 

1773/55 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s organizací turnaje 

v miniházené Litovel Mini Cup v roce 2017 mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL z.s. 
 

1774/55 poskytnutí dotace ve výši 17.500 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2017. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Pony klubem Olešnice,  

v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1775/55 poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na provoz spolku v roce 2017. Současně rada města schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., v předloženém 

znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

1776/55 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění kácení máje a odměny pro děti, který se konal 3. 6. 

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. 
 

1777/55 uzavření Dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Litovel 

a TextilEco a.s. Praha 1, v předložených zněních. 
 

1778/55 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Realizace lokálního biocentra ÚSES - II. Etapa“ mezi městem Litovel  

a společností LT EkoLesServis s.r.o. Příkazy, v předloženém znění. 
 

1780/55 uzavření Smlouvy o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

stavby “Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka v profilu silnice II/635“ mezi městem Litovel  

a ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., v předloženém znění. 
 

1781/55 podanou nabídku pro zajištění projekční přípravy akce „Litovel, místní komunikace Čihadlo“ a schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a DS GEO projekt Olomouc, v předloženém znění. 
 

1782/55 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi majitelem dotčeného 

pozemku parc.č. 1646/1, k.ú. Litovel, Lesy České republiky s. p. a městem Litovel, v předloženém znění. 

 



1783/55 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekční práce – vyhotovení dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí stavby „Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“ mezi městem Litovel a Ing. 

Lindou Smitalovou - Atelis Olomouc, v předloženém znění. 
 

1784/55 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – JICOM, spol. s r.o. - na realizaci akce „Chudobín, 

venkovní osvětlení cyklostezky a chodníku do Sobáčova“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem, v předloženém znění. 
 

1785/55 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – DRAPLSTAV GROUP s.r.o. - na realizaci akce „Savín 

- prodloužení dešťové kanalizace“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, 

v předloženém znění. 
 

1786/55 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Výměna oken – Gymnázium Jana Opletala Litovel“, které specifikuje 

rozsah plnění zakázky v roce 2017 s dodavatelem Jiřím Novákem, Bánov, v předloženém znění. 
 

1787/55 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti po realizaci stavební zakázky „Litovel – stavební úpravy mostu přes 

řeku Nečíz na MK v ul. Komenského“ mezi městem Litovel a Povodím Moravy, s.p. , v předloženém znění. 
 

1788/55 uzavření Smlouvy o údržbě zařízení č. 9170040 mezi městem Litovel a společností Schindler CZ a.s. 

s účinností od 1. 7. 2017, v předloženém znění. 
 

1789/55 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. Praha 3, zastoupená společností Vegacom a.s., Praha 4, a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 57/2 v k.ú. Chudobín, obec Litovel, pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě pod označením 71010-008435 VPI Chudobín, technicko – společenský objekt. Služebnost 

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč, k takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné 

výši. 
 

1790/55 další postup projekční přípravy vodohospodářských staveb „Město Litovel – odkanalizování a likvidace 

odpadních vod místní části Nová Ves“, „Město Litovel – odkanalizování a likvidace odpadních vod místní 

části Savín“, „Město Litovel – zásobování místní části Savín pitnou vodou“ a současně schvaluje provést 

výběr projekční firmy, která zajistí kompletní projekční přípravu vodohospodářských staveb v Nové Vsi  

a Savíně. 
 

1791/55 rozpočtovou změnu a převedení finanční částky ve výši 40.691 Kč, z § 3612, POL: 5152, org. 561, na § 

3900, POL: 5169, org. 533. 
 

1793/55 uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows 

(DC1-MZDY) a jeho servisu mezi městem Litovel a DATACENTRUM systems & consulting, a. s., Praha, 

v předloženém znění. 
 

1794/55 v návaznosti na vydané Nařízení města Litovle o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských 

osnov (LHO) zadání LHO dle zprávy předložené odborem ŽP. 
 

1795/55 předložené návrhy na ocenění Litovelské naděje 2017 a rozhodla, že ocenění jednotlivci obdrží finanční 

hotovost ve výši 1.000 Kč, dvojice obdrží 2.000 Kč. Rada města současně schvaluje rozpočtovou změnu 

spojenou s oceněním. 
 

1796/55 změny v podmínkách pro oceňování Litovelských nadějí od školního roku 2017/2018. 
 

1802/55 povolení vjezdu, parkování v areálu Sokolovny a s přístupem do areálu do 2. hodiny ranní během pořádání 

turnaje Litovel Mini Cup 2017 ve dnech 9. – 11. června 2017 
 

1803/55 navýšení kapacity školní družiny ZŠ Vítězná ze 120 na 150 žáků. 
 

1804/55 rozpočtovou změnu 13/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1805/55 na základě vnitřní směrnice č. 1/2016, čl. III, odd. 2.2 výběr dodavatele – Pavel Hemelka, Rozvadovice – na 

realizaci akce „ZŠ Vítězná – oprava podlahy ve školní jídelně“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem. RM schvaluje rozpočtovou změnu k finančnímu zajištění akce. 
 

1806/55 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená společností EMONTAS, s.r.o. Jiráskova 

1273/7A Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 242, v k.ú. Tři Dvory, obec Litovel, 

pro stavbu zařízení distribuční soustavy „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. 
 

1807/55 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 

zastoupená společností Elektromontáže BLESK, s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 1698/2, ostatní plocha v k. ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. 

IV-12-8010385/VB/014 „Litovel, Zahradní, zahrádky III – nové NNk“. 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. 
 

1808/55 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupená společností ELEKTRO-PROJEKCE 

s.r.o. Fráni Šrámka, Ostrava a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1617/1, 1617/2, v k.ú. 

Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IE-12-8005283/07 Litovel Šemberova. 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 a za zřízení stavebního tělesa 2.000 Kč za každý započatý m2. K 

takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1809/55 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 

zastoupená společností GridServices, s.r.o. Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 

1573/13 v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu plynárenské zařízení NTL plynovodní přípojka, číslo stavby 

GasNet 9900088780 v délce 2,03 m. 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. 
 

1810/55 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – Violette s.r.o. Olomouc - na administraci výběrového 

řízení na dodavatele stavby k akci „ Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice  

a v obci Haňovice“ a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

1812/55 vydání následujících vnitřních předpisů: 

 - 1/2017/RML Organizační řád 

 - 3/2017/RML Odpisový plán 

 - 4/2017/RML Pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého a nemovitého majetku města Litovel a jeho 

příspěvkových organizací 

 - 5/2017/RML Směrnice upravující inventarizaci majetku a závazků 

 - 6/2017/RML Harmonogram prací na sestavení rozpočtu města Litovel 

 - 8/2017/RML Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví účetní jednotky. 
 

1813/55 návrh vytvoření investičního odboru/oddělení a současně schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru 

MHaSI o 2. Tajemníkovi MeÚ ukládá vyhlásit výběrové řízení na požadovaná pracovní místa. 
 

1815/55 poskytnutí 500 ks propagačních vstupenek na Městské koupaliště Litovel v sezóně 2017 v hodnotě 1 Kč pro 

návštěvníky kempu INLIFE Litovel. 
 

1817/55 schvaluje rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy týkající se usnesení RM č. 1760/54. 
 

1818/55 uvolnění pozastávky dle bodu 7.13 SOD „Rekonstrukce budov č.p. 776 a 777“ pro NOSTA s.r.o. a souhlasí 

s nabídkou dobropisu dle návrhu. 

 

 
 

Rada města Litovel: 
 

1764/55 nesouhlasí s poskytnutím úhrady vícenákladů ve výši 61.652 Kč bez DPH vynaložené na opravu prostor 

České spořitelně a.s., z důvodu, že žádost nebyla řádně uplatněna. Město Litovel následky vzniklého 

havarijního stavu v části pronajímaného prostoru domu č.p. 777 a 776 odstranilo na vlastní náklady. 
 

1765/55 bere na vědomí vyhodnocení nabídek na komplexní pojištění města zpracované finančním odborem se 

závěrem, že finanční odbor doporučuje RM pokračovat ve spolupráci se stávajícím pojistitelem – 

Kooperativa pojišťovna, a.s. a uzavřít Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720888096 (jenž je v souladu 

s podmínkami VZ č. 367736), který nadále bude servisovat stávající pojišťovací makléř FIXUM, a.s. 

Současně rada města schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720888096 mezi 

městem Litovel a Kooperativa pojišťovnou a.s., Praha. 
 

1779/55 neschvaluje uzavření Smlouvy o dílo (zpracování projektové dokumentace „Sběrný dvůr Litovel“) mezi 

městem Litovel a společností ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o., Brno. 
 

1797/55 uděluje výjimku z místa používání zábavné pyrotechniky (ohňostroj) z OZV 4/2016, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 12/2012 o veřejném pořádku, nově dle čl. 1 (čl. 6, odst. 1) pro akci, konanou dne 1. 7. 

2017 – Velký letní karneval, konaný ve venkovním prostranství hřiště ve Třech Dvorech, pořadateli akce, 

Tělovýchovné jednotě Sokol Tři Dvory. 
 

1798/55 uděluje výjimku z místa používání zábavné pyrotechniky - odpálení ohňostroje dle OZV 4/2016, kterou se 

mění OZV 12/2012, o veřejném pořádku, nově dle čl. 1 (čl. 6, odst.1), pro akci, konanou dne 10. 6. 2017 – 

Hanácké Benátky, při níž bude odpálen ohňostroj firmou Pyro Moravia s.r.o./Ltd, Ostrava, před budovou 

Gymnázia v Litovli, pořadateli akce, Městskému klubu Litovel. 
 



1799/55 uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3), při konání veřejnosti přístupné akce – Školní slavnost Rodičovského sdružení při 

ZŠ Vítězná dne 23. června 2017, na náměstí Přemysla Otakara (ve vyhrazeném prostoru před radnicí) 

v Litovli a v areálu Sokolovny, pořadateli akce RS při ZŠ Vítězná Litovel. Akce se bude konat ve spolupráci 

Městské policie a krizového řízení. 
 

1800/55 bere na vědomí, že veřejnosti přístupné akce, jejichž pořadatelem je Městský klub, konané ve dnech 7. 7., 8. 

7., 15. 7., 28. 7., 29. 7. 2017, v době od 19.00 hod. do 22.00 hod. pod názvem Litovelské kulturní léto a akce 

konaná dne 14. 7. 2017 v době od 17.30 hod. do 22.00 hod. – Folkové Pomoraví, se v roce 2017 uskuteční 

v prostorách venkovní zahrádky u soukromé restaurace Amazonka, v ul. Šafaříkova v Litovli. 
 

1801/55 města uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

dle čl. 3, omezující opatření (3), při konání veřejnosti přístupné akce – Letní filmová slavnost – letní kino – 

Kinematograf bratří Čadíků, který se bude konat na náměstí Přemysla Otakara v Litovli ve dnech 22. 7. – 25. 

7. 2017. Současně rada města souhlasí s tím, že akce se bude konat na náměstí Přemysla Otakara před 

budovou městského klubu – mimo vyhrazený prostor, určený pro pořádání kulturních akcí, pouze za 

předpokladu, že pořadatel akce zajistí dočasnou uzávěru provozu na místní komunikaci vydáním příslušného 

rozhodnutí odborem dopravy. 
 

1811/55 zrušuje následující vnitřní předpisy: 

 - vnitřní organizační směrnici č. S/04/2013 – evidence a používání razítek 

 - směrnici S 2/2013 – směrnice upravující inventarizaci majetku a závazků 

 - směrnice o provozování výpočetní techniky (MULI 01-2010 IT-HW-SW) 

 - kontrolní řád (z r. 2003) 

 - směrnice vztahu orgánů města Litovel k příspěvkovým organizacím (r. 2007) 

 - směrnice č. S/1/2013 - Pravomoci pro změny rozpisu rozpočtu 

 - směrnice č. 2013/3 – vnitro organizační směrnice k zajištění účetnictví účetní jednotky 

 - směrnice S/01/2015 – odpisový plán 

 - směrnice S/01/2015 – odpisový plán – dodatek č. 1 

 - směrnice 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel 

 

Rada města Litovel doporučuju Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1792/55 přijmout navrhovaná usnesení ke schválení Závěrečného účtu města Litovel za rok 2016. 
 

1814/55 schválit změnu účelu u Smlouvy o poskytnutí dotace na extraligu házené pro TJ TATRAN LITOVEL z.s. (č. 

2017027) a schválit uzavření dodatku této smlouvy, kde bude změna účelu uvedena. (změna účelu: odst.II, 

bod 2, na krytí výdajů družstva mužů v české extralize házené a 1. lize ČR 2017/2018). 
 

1816/55 schválit poskytnutí 6 000 ks propagačních vstupenek á 1 Kč na Městské koupaliště Litovel pro návštěvníky 

SPARTAN RACE dne 19. 8. 2017. 

 

 

 

 

 

         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.     


