
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 60. schůze Rady města Litovel, konané dne 7. září 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1922/60 uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem – vlastníkem pozemku, tj. panem R. N. a městem Litovel, 

jako nájemcem pozemku parc.č. 256/4 ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, v k.ú. Rozvadovice, 

obec Litovel, na dobu určitou, a to počínaje od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2028. Nájemné je sjednáno ve výši 1.000 

Kč/rok. 
 

1923/60 v souladu se zveřejněním záměru města dle ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb.  „Dodatek č. 1“ ke  stávající 

Nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2003, na pronájem části pozemku, parcela číslo 479/20, díl č. 2, v k.ú. 

Litovel, uzavřený mezi městem Litovel a nájemcem A. H. z Litovle, v předloženém znění. Rozsahem úpravy 

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

L. P., s účinností od 1. 9. 2017. 
 

1924/60 uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SML/09/111 uzavřené dne 29. 6. 2009 mezi městem Litovel  

a Městskou teplárenskou společností a.s., Litovel, kterým se uvedená smlouva ruší. 
 

1925/60 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu místností za účelem umístění domovních předávacích stanic 

tepla uzavřené dne 24. 6. 2005 mezi městem Litovel a Městskou teplárenskou společností a.s., Litovel, 

kterým se vypouští bod č. 2. 
 

1926/60 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na organizační zajištění hasičské soutěže žáků a veteránů dne 9. září 2017. 

Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Chořelice, 

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

1927/60 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na činnost hospice v roce 2017. Současně rada města schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hospicem na Svatém Kopečku, v předloženém znění,  

a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

1928/60 poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění Chudobínského Bobříka odvahy, který se bude 

konat 28.10.2017. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Litovel a Přátelé Chudobína, z.s., v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této 

dotace. 
 

1929/60 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o nájmu č. 957/N 16/2017 mezi majitelem dotčeného 

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

1930/60 uzavření: 

1. předložené Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., 

místní organizací Litovel; 

2. předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi městem Litovel a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s.; 

3. předložené Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Litovel a Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizací. 
 

1931/60 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností Povodí Moravy a.s., spojené s realizací akce 

„Cyklistická stezka Litovel – Tři Dvory, v předloženém znění. 
 

1932/60 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava kaple v Savíně“ s vybraným dodavatelem – Pavel Hönig, 

Červenka, v předloženém znění. 
 

1933/60 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu 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 pozemku parc.č. 738/1 vedená 

jako ostatní plocha, v k.ú. Savín, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8019438 Savín RD S. – přípojka do 50 m 

kNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti bude sjednána dle sazebníku 

schváleného na 4. zasedání ZML dne 24. 2. 2011 – tj. 150 Kč/m délky min. 3.000 Kč. K takto určené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

1934/60 znění a uzavření Dodatku ke smlouvě o realizaci přístavby výtahu k budově Záložny mezi městem Litovel  

a firmou Litovelská stavební spol. s r. o. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 30. 

listopadu 2017. Do Dodatku bude doplněno: prodloužení termínu realizace nebude mít vliv na akce pořádané 

Městským klubem Litovel v interiéru budovy. 

 



1937/60 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě dílo s firmou: MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc při 

realizaci stavební akce: Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – 2. etapa K. 

Sedláka, v předloženém znění. 
 

1939/60 podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava lesní cesty za lesní školkou v Litovli“ v roce 2018 v rámci 4. kola 

žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura a souhlasí se 

spolufinancováním realizace projektu „Oprava lesní cesty za lesní školkou“ v souladu se žádostí o dotaci vč. 

příloh a se smlouvou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova. Dotace bude akceptována, pokud 

pokryje náklady na opravu min. ve výši 3 mil. Kč. 
 

1945/60 rozpočtové změny 27/2017/RM až 29/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1947/60 čerpání investičního fondu ZŠ Vítězná Litovel na opravu podlahy školní jídelny, maximálně však částku 

82.946 Kč. 
 

1948/60 zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc, na 120 dětí. 
 

1950/60 nákupe užitkového vozidla VW Caddy pro Technické služby Litovel. Zároveň rada města nepřijímá osobní 

automobil Škoda Fabia a souhlasí s jeho prodejem a dále souhlasí s převodem tržby z tohoto prodeje do 

Fondu reprodukce majetku, investičního fondu. 
 

1954/60 znění a uzavření Dodatku smlouvy na rozšíření mzdového programu o modul Avensio – MDML a znění  

a uzavření Dodatku smlouvy na rozšíření servisních služeb programu Avensio mezi městem Litovel a s 

firmou Alfa Software s.r.o. Klatovy. 
 

1955/60 rozpočtové změny, které zajistí finanční zajištění dvou staveb (MŠ Gemerská, MŠ Unčovice) dle důvodové 

zprávy. 

 

Rada města Litovel: 
 

1920/60 bere na vědomí informaci o plnění Smlouvy o poskytování daňového poradenství a ukládá vedení města 

vypovědět tuto smlouvu ze dne 2. 1. 2017 tak, aby skončila k 31. 12. 2017. 
 

1938/60 nesouhlasí se zpracováním projektu na revitalizaci veřejného osvětlení firmou Energy Solutions and Saving 

s.r.o. a s následným podáním žádosti o dotaci do státního programu EFEKT 2017. 
 

1944/60 postupuje zastupitelstvu města k projednání Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výkon činností 

souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI meziměstem Litovel a Statutárním městem Olomouc. 
 

1949/60 uděluje výjimku v souladu s OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství dle čl. 3, omezující opatření (3), ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, při konání akce dne 30. 9. 2017 (rybářské závody) a akce, konané dne 7. 10. 2017 (výlov 

rybníků) v prostoru Olomouckého a Uničovského rybníka v Litovli, pořadateli akce, Českému rybářskému 

svazu, z. s., MO Litovel. 
 

1952/60 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 4. 9. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1921/60 poskytnout příspěvek ve výši 30.000 Kč na dopravní služby pro seniory, které bude provozovat Akselit, z.s. 

Litovel. 
 

1935/60 schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na publikaci „Litovel – velké dějiny města“ ze dne 12. 12. 

2014 mezi městem Litovel a Univerzitou Palackého v Olomouci. 
 

1936/60 schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje ze dne 13. 10. 2014. Dodatek č. 1. je na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Výše ročního 

příspěvku poskytovatele činí 695.590Kč na kalendářní rok. 
 

1940/60 schválit Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci 

Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na akci „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – 

místní část Myslechovice a v obci Haňovice (část OPŽP)“. 
 

1941/60 schválit přijetí dotace z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) v rámci projektu 

Realizace lokálního biocentra ÚSES – II. etapa ve výši 218.693,00 Kč. 
 

1942/60 schválit přijetí dotace na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 

z prostředků Státního fondu životního prostředí – „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na 

území města Litovel“. Výše dotaci činí 1.442.985,50 Kč. 

 



1943/60 schválit přijetí dotace z programu Národní program Životní prostředí v rámci projektu „Výsadba stromů  

v parku VETUS OPPIDUM (Staré město) Litovel“. Výše dotace činí 196.901 Kč. 
 

1946/60 schválit rozpočtové změny dle předložené důvodové zprávy. 
 

1951/60 schválit navýšení rozpočtu Technických služeb Litovel pro rok 2017 dle důvodové zprávy. 
 

1953/60 využít svého práva dle čl. V uzavřené kupní smlouvy se společností FERBO s.r.o. Olomouc a zpětně 

odkoupit pozemek parc.č. 56/19 orná půda v k.ú. Víska u Litovle o výměře cca 8 tisíc m2 za cenu 400 

Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

    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.     


