
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 59. schůze Rady města Litovel, konané dne 17. srpna 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1888/59 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1603/4 ostatní plocha v k.ú. Litovel, o předpokládané 

výměře cca 20,0 m2, za účelem stavby „Komunitní dům pro seniory Raškovo“ za stanovených podmínek. 

Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemku parc.č. 1603/4 odprodat. 
 

1889/59 zveřejnění záměru odprodeje stavby bez čp/če na parc.č. st. 98 v obci Litovel, část obce Nová Ves, k.ú. Nová 

Ves u Litovle včetně pozemku parc.č. st. 98 v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., za stanovených 

podmínek. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města stavbu bez čp/če včetně pozemku parc.č. st. 

98 odprodat. 
 

1890/59 zveřejnění záměru změny pronájmu prostor sloužící podnikání za účelem provozování diabetologické 

ambulance, místnosti č VII ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 664 v Litovli, ul. Kollárova. 
 

1891/59 zveřejnění záměru změny pronájmu prostor sloužící podnikání za účelem provozování psychiatrické 

ambulance, místnosti č. IX.A a IX.B ve 3. nadzemním podlaží  objektu č. p. 664 v Litovli, ul. Kollárova. 
 

1892/59 uzavření předložené Nájemní smlouvy, SML/0200/2017-MH, v souladu se zveřejněním dle ust. § 39, zák. 

128/2000 Sb., na pronájem části pozemku parc.č. 1573/21, ostatní komunikace/ostatní plocha, v k.ú. Litovel, 

ul. Mlýnská, o výměře 22 m2, z celkové ze 706 m2, mezi městem Litovel a nájemcem T. H. z Litovle, za 

účelem vybudování venkovního posezení pro Kavárnu „Kafemlejnek“, na dobu neurčitou za celkové roční 

nájemné 2.400 Kč. Posezení bude v provozu od dubna do září, každoročně. V měsících leden – březen  

a říjen – prosinec bude prostor každoročně využíván pro uskladnění vybavenosti posezení. 
 

1893/59 v souladu s řádným zveřejněním dle ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., uzavření předložené Nájemní 

smlouvy mezi městem Litovel a M. P. z Litovle na 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. 
 

1894/59 uzavření Dodatku č. 1 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 (z textové části NS v čl. II. se 

vypouští poslední věta – snížení užívané výměry pozemku o 100 m2 na údržbu). Zbývající ustanovení 

smlouvy zůstávají beze změn. 
 

1896/59 uzavření Dodatku č. 1. k Nájemní smlouvě, ze dne 15. 9. 2003, mezi městem Litovel a společnými nájemci 

Ing. P. D. a Ing. J. D., Litovel, a R. H., Víska, ve věci změny jednoho z nájemců na pronájem pozemku 

parc.č. 1618/1, v k.ú. Litovel. Místo předchozích nájemců pozemku manželů U. z Litovle, bude novým 

nájemcem pan R. H. z Vísky. 
 

1897/59 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění 2. ročníku turnaje v badmintonu dne 28. 12. 2017. 

Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a J. Š. z Litovle,  

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

1898/59 uzavření Smlouvy o převodu kanalizační přípojky umístěné na pozemcích parc.č. 508 ostatní komunikace a 

parc.č. 660 ostatní plocha, oba v k.ú. Unčovice, mezi městem Litovel a D. M. z Olomouce, v předloženém 

znění. 
 

1899/59 uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci přípravy 4. etapy regenerace 

panelových sídlišť Uničovského předměstí mezi městem Litovel a Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s. Praha, v předloženém znění. 
 

1900/59 uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci přípravy akce „VPIC 

Unčovice-Litovel, II-449_Město“ mezi městem Litovel a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, 

v předloženém znění. 
 

1901/59 uzavření Smlouvy o pozáručním servisu, periodických zkouškách a kontrolách zařízení elektrické 

zabezpečovací signalizace mezi městem Litovel a společností FELOMA s.r.o. Olomouc, v předloženém 

znění. 
 

1902/59 výpověď Smlouvy o dílo – servisní smlouva uzavřené dne 19. 1. 2011 mezi společností Tyco Fire & 

Integrated Solutions, s.r.o. Praha a městem Litovel a současně schvaluje uzavření Servisní smlouvy za 

účelem zabezpečení pravidelných kontrol předepsaných vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. a provozními 

předpisy výrobce zařízení mezi městem Litovel a společností KLIKA – BP a. s., Jihlava, v předloženém 

znění. 
 



1903/59 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Nasobůrky - prodloužení komunikace (ul. U Skopalů)“ mezi 

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

1904/59 uzavření Smlouvy o dílo na výměnu 16 oken v prostorách MŠ Svatojánek v ulici Vítězná mezi městem 

Litovel a firmou Jiří Bednařík, Šumperk, v předloženém znění. 
 

1905/59 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chodníky Chudobín“ mezi městem Litovel a firmou 

SWIETELSKY stavební s. r. o. Brno, v předloženém znění. 
 

1906/59 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Chudobín, venkovní osvětlení cyklostezky a chodníku do 

Sobáčova“ mezi městem Litovel a firmou JICOM spol. s r. o. Brno, v předloženém znění. 
 

1907/59 uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo veřejné zakázky „Revitalizace historického centra v Litovli, stavba  

č. IV – 1. etapa“, který upravuje částečně práce po technologické stránce, nerealizované stavební práce  

a doplňuje práce a činnosti nad dohodnutý rozsah díla, mezi městem Litovel a společností M – SILNICE  

a. s., Pardubice, v předloženém znění. 
 

1908/59 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, kdy bude na pozemku města Litovel, parc.č. 1584/10 ostatní 

plocha, k.ú. Litovel, umístěna část vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného domu, mezi městem 

Litovel a JUDr. E. P., Hlušovice, v předloženém znění. 
 

1910/59 rozpočtové změny 23/2017/RM až 26/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1915/59 Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ 

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

Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 305/1, druh pozemku: ostatní plocha, parc.č. 

318/7, druh pozemku: ostatní plocha parc.č. 1637/7, druh pozemku: ostatní plocha parc.č. 1576/1, druh 

pozemku: ostatní plocha parc.č. 518/1, druh pozemku: ostatní plocha parc.č. 1638/4, druh pozemku: ostatní 

plocha obec Litovel, k.ú. Litovel, pro stavbu „Litovel, Kysucká BD-úprava kNN č. IV-12-8011055. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti byla sjednána dle sazebníku schváleného na 

4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 – výše celkem za zřízení VB je 34.966 Kč; k takto určené náhradě bude 

připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1917/59 objednání provedení jednoho 24 hodinového akreditovaného měření hluku v mimopracovním prostředí se 

sčítáním dopravy při posouzení vůči limitům a zároveň posouzení platnosti institutu staré hlukové zátěže, 

zda oproti roku 2000 nedošlo v ul. Dukelská v Litovli k významnému nárůstu hlučnosti, za cenu 30.000 Kč 

bez DPH od Centra dopravního výzkumu Brno. 
 

1918/59 poskytnutí dalších 500 ks propagačních vstupenek na Městské koupaliště Litovel v sezóně 2017 v hodnotě  

1 Kč pro návštěvníky kempu INLIFE Litovel. 
 

1919/59 50% slevou z ceníkové ceny na otištění inzerce na jednu stranu A4 v Litovelských novinách pro Český 

rozhlas Olomouc. 

 

Rada města Litovel: 
 

1886/59 ruší své usnesení č. 1851/56 ze dne 22. 6. 2017 spočívající ve zrušení uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb 

se společností VOREL Consulting s. r. o., Uničov. 
 

1887/59 revokuje své usnesení č. 627/20 ze dne 17. 5. 2015, nesouhlasí s návrhem p. Ing. arch. O. na projekční práce 

týkající se instalace bran do Švédské uličky a s vystavením objednávky a současně ukládá odboru MHaSI 

předložit nabídky na zhotovení brány dle zápisu. 
 

1895/59 bere na vědomí výpověď České spořitelny a. s. ze Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 12. 2009 

uzavřené mezi městem Litovel a Českou spořitelnou a. s. na užívání prostor v objektu č.p. 776 v Litovli, ul. 

Kostelní s tím, že ukončení nájemního vztahu je k 31. 10. 2017 a současně schvaluje, v souladu s ust. § 39 

odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění pronájmu prostor pro 

komerční účely. 
 

1911/59 uděluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle 

čl. 3, omezující opatření (3), při konání veřejnosti přístupné firemní akce Papcel Litovel a. s. – Sportovní 

den, který se bude konat v prostorách sportoviště u Sokolovny v Litovli, dne 15. 9. 2017, v době od 13.00 

hod. do 24.00 hod. Hudební produkce bude ukončena ve 22.00 hod. 
 

1912/59 bere na vědomí Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Technické služby Litovel za II. Q/2017. 
 

1913/59 bere na vědomí Plán tvorby a čerpání peněžních fondů příspěvkové organizace Technické služby Litovel 

k 30. 6. 2017. 
 

1914/59 bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření v lesích za první pololetí 2017, včetně plnění finančního 

plánu. 
 



1916/59 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 31. 7. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1909/59 schválit přijetí dotace v rámci Dotačního programu pro sociální oblast na rok 2017 – Podpora prevence 

kriminality a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem. Současně 

rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu pro MP, jedná se o navýšení 

rozpočtu na kamerový systém ve výši 81.000 Kč, navýšení bude pokryto z položky „Vratky přeplatků 

minulého období, kaucí nepřevedených na depozita, platby dle usnesení RM a ZM“, kterou má v rozpočtu 

finanční odbor. Rada města ukládá FO, aby toto navýšení zapracoval do rozpočtových změn na ZML. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


