
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 56. schůze Rady města Litovel, konané dne 22. června 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1819/56 likvidaci betonových sloupků a doporučuje zastupitelstvu města schválit úhradu Technickým službám 

Litovel, příspěvkové organozaci z podílu zisku FCC za rok 2015 v hodnotě do výše 110.000 Kč včetně 

DPH. 
 

1820/56 vydání vnitřního předpisu č. 7/2017/RML Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 

Litovel, v původním znění 
 

1821/56 zveřejnění záměru města pronajmout v souladu s ust. § 39, zák. 128/2000 Sb., v platném znění, část 

pozemku parc.č. 777 trvalý travní porost, o výměře 16,5 m2 a části pozemku parc.č. 1581/1 ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 8,25 m2 za účelem vybudování zpevněného dlážděného stání pro 

firemní a soukromá auta, vlastním nákladem nájemce, z dlažby typu Hydroset TBX 40x60x10. Nájem na 

dobu neurčitou, s měsíční výpovědní lhůtou, cena za pronájem 40 Kč/m2/rok. 
 

1822/56 v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb. záměr města – dodatečné podmínky ke stávající Nájemní 

smlouvě ze dne 27. 11. 2003, uzavřené mezi městem Litovel a R. a A. H. z Litovle, na pronájem části 

pozemku parc.č. 1809 v k.ú. Litovel formou uzavření Dodatku č. 1 ke stávající NS. Návrh úpravy článek II. 

nově zní: z textové čísti se vypouští poslední věta – snížení užívané výměry pozemku o 100 m2 na údržbu.  

Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Rada města současně schvaluje v souladu s ust. § 39, 

odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., záměr města, nově zveřejnit do nájmu část pozemku parc.č. 1809, o výměře 

100 m2, v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou, za účelem uskladnění sportovního nářadí, za cenu 2 Kč/m2/rok. 
 

1825/56 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na mzdové náklady pro průvodce v kapli 

sv. Jiří v roce 2017 mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností Litovel. 
 

1826/56 poskytnutí daru ve výši 7.000 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Starám se o svoji řeku“, která se koná 

v červnu 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a ADETO, z. s., Litovel, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1827/56 poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč na nákup speciálních školních pomůcek pro 4 žáky z Litovle. Současně 

rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Střední školou  

a Základní školou DC 90, s. r. o. Olomouc, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí této dotace. 
 

1829/56 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění 7. ročníku turnaje v nohejbale dne 8. 7. 2017  

v Unčovicích. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a T. R. z Unčovic, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1830/56 uzavření Smluv o právu umístit a provést stavbu na pozemcích města Litovel:  

 a) parc.č. 34/3 v k.ú. Myslechovice – prodloužení vodovodního řadu Myslechovice 

 b) parc.č. 340 v k.ú. Rozvadovice – výstavba vodovodního řadu Rozvadovice 

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

1831/56 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chudobín, Za poštou VO a MR“ mezi městem Litovel  

a firmou MSEM a.s., Frýdek – Místek. 
 

1832/56 výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „MK 

Litovel – přístavba výtahu k Záložně“ mezi městem Litovel a firmou Litovelská stavební spol. s r. o., 

Litovel. Cena díla je 2.102.619,18 Kč. 
 

1833/56 uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce: 

 1. č. SML/08/198 mezi městem Litovel a příspěvkovou organizací Základní škola Litovel, Vítězná 1250, 

okres Olomouc 

 2. č. SML/08/199 mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností ČERLINKA s.r.o. 

 a následnou likvidaci dřevěného sousoší. 
 

1835/56 rozpočtové změny 14/2017/RM až 16/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1840/56 drobnou stavební úpravu ve služebním bytě ZŠ Vítězná. 
 

1841/56 převod částky 100.000 Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ Vítězná. Rada města souhlasí s čerpáním 

IF na opravu elektronického zabezpečení školy, maximálně však částku 98.296 Kč. 
 



1842/56 podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na opravu venkovního hřiště ZŠ Vítězná. Výše dotace bude  

5.000.000 Kč, spoluúčast 0 %, financování ex-ante. 
 

1843/56 přijetí dotace pro ZŠ Jungmannova na zkvalitnění výuky. Celková výše dotace bude 1.138.291 Kč, projekt je 

dotován 100%. 
 

1844/56 navržené odměny pro ředitele školských organizací. 
 

1845/56 znění a uzavření Smlouvy o předání majetku z vlastnictví Městského klubu Litovel, příspěvková organizace 

do majetku města Litovel. Jedná se o 30 ks čalouněných židlí, které se umístí do Muzea Litovel. 
 

1846/56 výjimku z počtu žáků pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. Rada města souhlasí 

se zvýšením počtu žáků ve třídě 6. A na 31 žáků ve školním roce 2017/2018. 
 

1847/56 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo veřejné zakázky „Revitalizace historického centra v Litovli, stavba  

č. IV – 1. etapa“, který doplňuje práce a činnosti nad dohodnutý rozsah díla s dodavatelem společností  

M – SILNICE a.s., Pardubice. 
 

1848/56 uzavření Smlouvy o společném zadávání mezi městem Litovel a obcí Haňovice. Jedná se společný postup 

při zadávání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – 

místní část Myslechovice a v obci Haňovice. 
 

1849/56 rozpočtovou změnu a převedení finanční částky ve výši 15.000 Kč z § 3612, POL: 5152, org. 561, na  

§ 3900, pol. 5169, org. 535. 
 

1850/56 použití znaku města na vizuálu k akci Spartan Race 19. 8. 2017. 
 

1851/56 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb mezi poskytovatelem služby - firmou VOREL 

Consulting s.r.o. Uničov a městem Litovel, jako objednatelem služby, spočívající ve zrušení uzavřené 

smlouvy o poskytnutí služeb. 
 

1853/56 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro 

stavební akci „Město Litovel – technická infrastruktura v lokalitě Pavlínka, 1. etapa SO-01 komunikace“ se 

zhotovitelem: STRABAG. a.s., Praha. 
 

1854/56 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro 

stavební akci „Opravy místních komunikací v Litovli“ se zhotovitelem: KARETA s.r.o., Bruntál. 

 

 

Rada města Litovel: 
 

1823/56 projednala žádost M. B. o souhlas se změnou na straně nájemce, tj. odstoupení paní Z. D., jednatelky 

společnosti smluvní strany REGIO KAVÁRNA A POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., a souhlasí s tím, že 

smluvní strana nájemce bude zastoupena pouze paní M. B., jednatelkou společnosti REGIO KAVÁRNA  

A POTRAVINY JEČMÍNEK s.r.o., Litovel, a dále souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu. 
 

1824/56 projednala žádost pana M. F. z Litovle a nesouhlasí s pronájmem prostor sloužících podnikání v Litovli, 

nám. Př. Otakara 762 v 1. poschodí za účelem zřízení aerobního cvičení. 
 

1834/56 bere na vědomí návrh na rozpočtové opatření a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny 

ve výši 48.267,93 Kč na úhradu vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a ve výši 1.668.262,93 

Kč na úhradu penále souvisejícího s realizací projektu „Kanalizace a ČOV Litovel – dokončení“ 
 

1837/56 na základě schválených „Pravidel o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města“ bere na 

vědomí předloženou zprávu likvidační komise. 
 

1838/56 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017. 

 

 

Rada města Litovel doporučuju Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1836/56 schválit odpis movitého majetku dle předloženého seznamu z účetní evidence. 
 

1839/56 souhlasit s přípravou a podáním návrhu na prohlášení Radniční Moravy (městské strouhy Nečíz) za kulturní 

památku. 
 

1852/56 schválit rozšíření záměru „Litovel – velké dějiny města“ na dvoudílnou monografii a zvýšení ceny díla  

o 478.000 Kč bez DPH, to znamená včetně DPH o 525.800 Kč. Konečný termín dle smlouvy se nemění. 

Mění se dílčí termín ve smlouvě III. bod 1 na 31. 7. 2017. Dodatek ke smlouvě bude předložen ke schválení 

radě města. Zastupitelstvo města schvaluje zapracovat zvýšení ceny do rozpočtu 2018. 

 



Rada města Litovel nedoporučuju Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1828/56 souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 60.000 Kč na pořízení elektrického lokálního vytápění do lavic pro 

Římskokatolickou farnost Chudobín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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.     


