
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 58. schůze Rady města Litovel, konané dne 20. července 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1860/58 uzavření Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě SML 14/440 mezi propachtovatelem - městem Litovel a ZD 

Červenka pachtýřem, kterým se snižuje celková výměra pronajatých pozemků o cca 2 100 m2. 
 

1861/58 poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč na organizační zajištění oslav 106. výročí založení sboru, které se konaly 

8. července 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. 
 

1862/58 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Chořelicích dne  

8. 7. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a Mysliveckým spolkem Unčovice, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1863/58 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Rozvadovicích dne 

26. 8. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel  

a Mysliveckým spolkem Unčovice, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto 

daru. 
 

1864/58 doporučení hodnotící komise pro zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro 

stavební akci „Cyklistická stezka Červenka – Litovel (Hrázka)“ se zhotovitelem: STRABAG a.s., Praha 5,  

v předloženém znění. 
 

1865/58 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Vyčištění a monitoring dešťové kanalizace v Litovli – Rozvadovice  

a Březové“ mezi městem Litovel a společností ENVIROX, s.r.o., Praha 4, v předloženém znění. 
 

1866/58 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 503444/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

mezi městem Litovel a společností ASEKOL a.s., Praha 4, v předloženém znění. 
 

1867/58 doporučení komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Poděbradova 748 – 749, výměna střešní 

krytiny a oprava komínů“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou HSH STAV 

s.r.o., Olomouc, v předloženém znění. 
 

1868/58 uzavření Smlouvy o poskytování a zajišťování služeb mezi městem Litovel a Ing. Karin Dienstbierovou, 

Olomouc, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace „Projekt 

revitalizace aleje z Litovel na Nové Zámky“. Cena díla činí 36.000 Kč včetně DPH. 
 

1869/58 uzavření Smlouvy o výprose mezi půjčitelem městem Litovel a Charitou Šternberk – pobočka Litovel jako 

výprosníkem na přenechání části prostor v areálu „VDP“ na ul. B. Němcové v Litovli, v předloženém znění. 
 

1870/58 rozpočtové změny 17/2017/RM až 22/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1873/58 přijetí účelově vázaného daru ve výši 45.828 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Jungmannova. RM 

souhlasí s plněním daru ve dvou etapách školního roku 2017/2018. 
 

1879/58 nákup smykového kolového nakladače pro příspěvkovou organizaci Technické služby Litovel. 
 

1881/58 uzavření Smlouvy o dílo „Dodávka a montáž plastových dveří a oken na KD Březové“ mezi městem Litovel 

a společností DR montáže s.r.o., Olomouc, v předloženém znění. 
 

1882/58 Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. DOUBRAVA.NET s.r.o. se sídlem Náklo 178 a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 278/1, 305/6, 318/7, 305/1, 318/12, 318/13, 518/1, 1577/13, 1584/3, 1584/10, 

1638/2, 1638/3, 1638/4, 1888, 1889, 395/2, 404/4, 405/1, 421/2, 424/3, 425/3, 425/4, 425/5, 425/9, 431/3, 

735/1, 735/3, 1583/1, 1583/2, 1583/6, 1806, 1807/7, 1886/1, vše  v k.ú. Litovel, pro liniovou stavbu 

„Pokládka chrániček optického kabelu FTTH Litovel I. etapa“. 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. 
 

1883/58 Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ 

DISTRIBUCE, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, zastoupená společností ENPRO Energo, s.r.o. 

projektová kancelář Přerov a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1603/4, 1600, 172/1, 178/1, 

1603/1, 1603/2, 1568/1, vše v k.ú. Litovel, pro stavbu „Litovel, Palackého – úprava NNk, NNv“ č. IE-12-



8003986/BVB/2. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti byla sjednána dle 

sazebníku schváleného 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. 
 

1885/58 že firma ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o., Brno bude provádět administraci výběrového řízení na 

dodavatele nádob k akci „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na území města Litovel“  

a současně schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Litovel a ASHPA oběhové hospodářství, 

s.r.o., Brno, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

1858/58 neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemků parc.č. 18/2 a 18/3, zahrada o výměře 301 m2 a 355 

m2 v k.ú.  Myslechovice. 
 

1859/58 nesouhlasí se zveřejněním 5 m2 chodníku k pronájmu za účelem zřízení předzahrádky před barem Alibaba 

v Litovli, ulice Žerotínova. 
 

1872/58 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 6. 2017. 
 

1874/58 bere na vědomí, že veřejnosti přístupná akce, pořadatel společnost ESR Enterprises Czech s.r.o., Praha,  

3. ročník LITOVEL SPARTAN SPRINT se uskuteční dne 19. 8. 2017 na území Loděnice Litovel, na 

okolních polních a lesních cestách (CHKO Litovelské Pomoraví, Lesy ČR a Povodí Moravy), po 

předchozím odsouhlasení vlastníků pozemků, po nichž povede trasa závodu. S odkazem na Smlouvu o 

nájmu pozemku, SML/0158/2016/MH, SML/00171, ze dne 21. 6. 2016, uzavřenou mezi ML a TJ Vodní 

sporty, dle čl. VI., bod. 8., rada města uděluje souhlas k pronájmu pozemku parc.č. 479/2 orná půda, k.ú. 

Litovel, pořadateli této akce. 
 

1875/58 bere na vědomí žádost Agentury Marek Zahradníček, Olomouc, jako pořádající agentury letošního ročníku 

akce Litovelský otvírák 2017, který se bude konat dne 12. srpna 2017 ve venkovním areálu Pivovaru Litovel 

a souhlasí s uzavírkou ulice Palackého v Litovli dne 12. 8. 2017, v době od 05.00 hod. do 13. 8. 2017, do 

03.00 hod., v úseku od křížení ulice Palackého s pivovarskou vlečkou, po odbočku směrem do ulice 

Nasobůrská. Dále rada města souhlasí s tím, že nebudou ze strany města povolovány pronájmy chodníků  

a zelených ploch, přiléhajících k výše uvedenému úseku v ulici Palackého v Litovli, v den konání akce, tj. 

12. 8. 2017. Současně rada města uděluje výjimku z OZV č. 4/2016, kterou se mění OZV č. 12/2012  

o veřejném pořádku čl. 1. dle čl. 6. odst. 1 a přijatým usnesením uděluje výjimku z místa používání zábavní 

pyrotechniky, dle čl. 4 při akci, Litovelský otvírák 2017. Ohňostroj bude odpálen ve 22.00 hod. 
 

1876/58 bere na vědomí, že veřejnosti přístupná akce, jejímž pořadatelem je TJ Vodní sporty Litovel, 23. ročník 

otevřeného mezinárodního mistrovství v extrémním závodu štafet BOBR CUP, se bude konat ve dnech  

6. 10. – 8. 10. 2017, v areálu Loděnice v prostorách kempu a na pozemku parc.č. 479/2 v k.ú. Litovel. Rada 

města dále souhlasí (v souladu se Smlouvu o nájmu pozemku SML/0158/2016/MH, SML/00171, ze dne 21. 

6. 2016): 

  - s pomocí MP při koordinaci dopravy v den závodu 

  - s použitím znaku města Litovel v tiskovinách soutěže 

  - s bezplatným umístěním velkoplošného poutače na pozemku, parcela číslo  508/3, jehož vlastníkem je 

město, do 15. 10. 2017, k propagaci akce BOBR CUP 

  - s bezplatnou inzercí v Litovelských novinách, září – říjen 2017 

  - s bezplatným pronájmem sokolovny od pátku, 6. 10. 2017 od 20.00 hod do 8. 10. 2017 do 10.00 hod. 

  - uděluje souhlas k uzavření příjezdové cesty pro osobní a nákladní dopravu na koupaliště Litovel v den 

soutěže, pouze za podmínky, že si pořadatel akce zajistí legalizaci řádné uzavírky MK prostřednictvím 

odboru dopravy. 

  Rada města bere na vědomí, že dle OZV 2/2017, kterou se mění OZV 5/2012, ve znění OZV 3/2016, dle čl. 

1, lze veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky provozovat pouze v době od 08.00 hod. do 22.00 

hod. Hudební produkce při akci BOBR CUP 2017, která se bude konat dne 7. 10. 2017 bude ukončena 

v souladu s OZV 2/2017 ve 22.00 hod. 
 

1877/58 bere na vědomí zprávu odboru MHaSI a současně neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

č. 2017-05 na realizaci projektu „Dětské hřiště U Kopečku – Litovel“ ze dne 22. 5. 2017 mezi objednatelem 

– městem Litovel a společností Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec, kterým se prodlužuje termín plnění 

smlouvy. 
 

1878/58 byla seznámena se změnou názvu a programu akce Litovelské slavnosti – EHD z usnesení RM 1595/50  

a schvaluje nově upravený název a program akce „Litovelské slavnosti v rámci EHD a 50 let výročí 

vzájemné spolupráce s partnerským městem Revúca“. Současně rada města pro tuto akci uděluje souhlas: 

 se součinností Městské policie Litovel při akci; 

 s vylepováním plakátů na místech k tomu určených; 



 se zapůjčením 10 ks zábran 3 ks reklamních stojanů a vylepováním plakátů Technickými službami 

Litovel; 

 s hudební produkcí v sobotu 9. 9. 2017 na náměstí od 9.00 do 22.00 hod.; 

 s bezplatným zapůjčením inventáře od krizového řízení – stolové sety, deštníky, stánky, elektrický 

rozvaděč, zábrany 10ks 

 s využitím prostor přípravny u obřadní síně jako šatny umělců; 

 se zapůjčením stolových setů od Městského klubu Litovel; 

 s tím, že výběr poplatků ze stánkového prodeje zajistí odbor MHaSI ve spolupráci s Městskou policií dle 

OZV 2/2012 a vybraná částka bude v hotovosti odvedena na pokladně města; 

 s dalším čerpáním finančních prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na výročí spolupráce 

s městem Revúca. Prostředky budou čerpány z § 6223 Mezinárodní spolupráce na programové 

zabezpečení, recepce pro pozvané hosty 8. 9. na koncertním sále, hudba, stravování hostů a ubytování  

a stravování delegace z Revúce. 
 

1880/58 nepřijímá pro příspěvkovou organizaci Technické služby Litovel nepotřebný nakladač UNC 060. Současně 

rada města souhlasí s prodejem nakladače UNC 060 a souhlasí s převodem tržby z prodeje do Fondu 

reprodukce majetku na jeho posílení 
 

1884/58 neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo veřejné zakázky: Revitalizace historického centra  

v Litovli, stavba č. IV – 1. etapa, který upřesňuje, jak dodatečné stavební práce, které jsou prováděny nad 

dohodnutý rozsah díla, tak i nerealizované stavební práce dle projektové dokumentace, s dodavatelem 

společností M – SILNICE a.s., Pardubice. 

 

Rada města Litovel doporučuju Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1871/58 schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Viktor Kohout                     David Baroň 

                     místostarosta města                            člen rady města 

 

 

 

 

 

 

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


