
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 61. schůze Rady města Litovel, konané dne 21. září 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1958/61 uzavření předložené Nájemní smlouvy LIT 18101/2017 v souladu se zveřejněním dle ust. § 39, zák. č. 

128/2000 Sb., na pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č. p. 664, ul. Kollárova v Litovli mezi 

městem Litovel a Psychiatrií DRTAB s.r.o., za účelem provozování  psychiatrické ambulance v místnosti č. 

IX.A a IX.B ve 3. nadzemním podlaží. 
 

1959/61 uzavření předložené Nájemní smlouvy LIT/18099/2017 v souladu se zveřejněním dle ust. § 39, zák. č. 

128/2000 Sb., na pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č. p. 664, ul. Kollárova v Litovli mezi 

městem Litovel a MUDr. Radanou Syslovou s.r.o., Hlušovice, za účelem provozování diabetologické 

ambulance v místnosti č VII ve 2. nadzemním podlaží. 
 

1960/61 požadované změny nájemních vztahů k bytu č.4/V/301-9 na adrese Severní 1259/9, Litovel, dle předložené 

žádosti. 
 

1961/61 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. 540 vedená 

jako ostatní plocha, parc.č. 542 vedená jako ostatní plocha, parc.č. 544/1  vedená jako ostatní plocha, to vše 

v k.ú. Unčovice obec Litovel, pro stavbu č. IV-12-8014215/1 Březové RD K. – připojení kNN vNN. 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. 
 

1963/61 uzavření Dohody o stanovení individuálního poplatku z depozit mezi městem Litovel a Komerční bankou, 

a.s a ukládá starostovi města podepsat příslušné dokumenty potřebné k uzavření dohody. 
 

1964/61 cenovou nabídku a způsob řešení nového zábradlí na mostě ev.č. Li-M-07 v Litovli na ul. Čihadlo, kterou 

předložila společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Instalace nového zábradlí a doplnění 

betonové římsy by se realizovalo ještě v letošním roce. 
 

1966/61 přijetí účelově vázaného daru ve výši 16.000 Kč od Rodičovského spolku při ZŠ Vítězná 1250 pro ZŠ 

Vítězná Litovel. 
 

1967/61 rozpočtové změny 30/2017/RM až 32/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1969/71 uzavření Kupní smlouvy k akci „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na území města 

Litovel“ mezi městem Litovel a CONTENUR Česká republika s.r.o., v předloženém znění. 
 

1970/61 úpravu Provozního řádu radniční věže dle přiloženého návrhu, od 1. 10. 2017, a současně souhlasí, aby 

vstupné na radniční věž při akci Rozsvěcení vánočního stromu bylo zdarma, při ostatních akcích během 

prosince 2017 za 20 Kč. 
 

1971/61 ocenění juniorských reprezentantů TJ Vodní sporty Litovel za úspěchy na ME juniorů, a dále reprezentantů 

na MS ve zpracování textu, na 24. ZML jim bude předáno poděkování města spojené s finančním darem. 

 

Rada města Litovel: 
 

1956/61 ruší své usnesení č. 1928/60 o poskytnutí dotace na akci Chudobínský bobřík odvahy z důvodu nekonání této 

akce. 
 

1957/61 ruší své usnesení č. 2428/68 ze dne 15. 5. 2014 a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi 

pronajímatelem – vlastníkem pozemků, tj. městem Litovel a ZD Unčovice, jako nájemcem pozemků v k.ú. 

Unčovice, Litovel, Chořelice, Nasobůrky a Rozvadovice, obec Litovel, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou 1 rok, 6 let a 10 let. 

  Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce výpovědní lhůty: 

  a) 1 rok odpovídá výši 2.700 Kč/ha/rok v kultuře orná půda,   

  b) 6 let odpovídá výši 3.500 Kč/ha/rok v kultuře orná půda, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, 

ve výši 2.000 Kč/ha/rok v kultuře louky, a přiznání věrnostní prémie, která se rovná povýšení ceny o 600 

Kč/ha 

  c) 10 let odpovídá výši 4.500 Kč/ha/rok v kultuře orná půda, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha, 

ve výši 2.500 Kč/ha/rok v kultuře louky, a přiznání věrnostní prémie, která se rovná povýšení ceny o 1.000 

Kč/ha. 



 

1965/61 odkládá vyjádření se k žádosti o instalaci zábradlí před budovu ZUŠ Litovel do doby předložení projektu na 

rekonstrukci a dobudování školy, včetně prvků pro ZTP. 
 

1968/61 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017. 

 

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

1962/61 projednat a schválit uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zajištění blankosměnkou. 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Zdeněk Potužák      David Baroň                      

                  starosta města        člen rady města                             

 

 

 

 

 

 

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


