
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 62. schůze Rady města Litovel, konané dne 12. října 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

1973/62 objednání dvou kovaných dvoukřídlých bran dle varianty B z předloženého návrhu za cenu 114.000 Kč bez 

DPH, které budou instalovány z obou stran do Švédské uličky. 
 

1975/62 uzavření Dodatku č. 1. k Pachtovní smlouvě SML/205/249 ze dne 29. 10. 2015 mezi městem Litovel  

a V. K. z Litovle, na pacht pozemku parc.č. 1505/18 orná půda, o výměře 14 825 m2, v k.ú. Litovel,  

v předloženém znění. 
 

1976/62 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi majitelem dotčeného pozemku parc.č. st. 1640 v k.ú. Litovel, 

Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Litovel a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1977/62 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi majitelem dotčeného 

pozemku parc.č. 1622, k.ú. Litovel, Povodím Moravy, s. p. a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

1978/62 v rámci přípravy akce „Kanalizace Myslechovice – doplnění stokové sítě“ uzavření předložených smluv, 

týkající se 4 ks přeložek plynárenského zařízení: 

1. Smlouva č. 4000211359 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

mezi GasNet s.r.o. Ústí nad Labem s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

a městem Litovel. 

2. Smlouva č. 4000211360 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

mezi GasNet s.r.o. Ústí nad Labem s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

a městem Litovel 

3. Smlouva č. 4000211362 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

mezi GasNet s.r.o. Ústí nad Labem s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

a městem Litovel 

4. Smlouva č. 4000211363 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

mezi GasNet s.r.o. Ústí nad Labem s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. 

a městem Litovel 

5. Smlouva o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem zastoupený SSOK a městem Litovel. 

6. Smlouva o budoucí smlouvě č. 880007767_1/BVB/P o zřízení věcného břemene mezi GasNet, s.r.o. Ústí 

nad Labem zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Brno a městem Litovel. 

7. Smlouva o budoucí smlouvě č. 8800087768_1BVB/P o zřízení věcného břemene mezi GasNet, s.r.o. Ústí 

nad Labem zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Brno a městem Litovel. 

8. Smlouva o budoucí smlouvě č.8800087769_1/BVB/P o zřízení věcného břemene mezi GasNet, s.r.o. Ústí 

nad Labem zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. Brno a městem Litovel. 

9. Nájemní smlouva a smlouva č. 8800087768_2BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi Olomouckým krajem zastoupený SSOK a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupena na 

základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno a městem Litovel. 

10. Nájemní smlouva a smlouva č. 8800087769_2BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi Olomouckým krajem zastoupený SSOK a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupena na 

základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno a městem Litovel. 

11.  Nájemní smlouva a smlouva č. 8800087770_2BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi Olomouckým krajem zastoupený SSOK a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zastoupena na 

základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno a městem Litovel. 
 

1979/62 firmu TIZZI engineering s.r.o. na administraci výběrového řízení na dodavatele stavby k akci „Rekonstrukce 

odborných učeben, vybavení a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova“ a uzavření předložené Příkazní 

smlouvy mezi městem Litovel a TIZZI engineering s.r.o., Kroměříž. Rada města současně schvaluje 

rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy k zajištění finančních prostředků k plnění této smlouvy. 
 

1980/62 firmu AQUA PROCON s.r.o., Brno jako dodavatele projektové dokumentace na „Odkanalizování  

a likvidaci OV místních částí Savín a Nová Ves a na zásobování místní části Savín pitnou vodou“ a současně 

souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o dílo. 
 

1981/62 uzavření Smlouvy o dílo na úpravu římsy a výměnu zábradlí na mostě ev.č. Li-M-07 v Litovli na ul. Čihadlo 

mezi městem Litovel a společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., v předloženém znění. 
 



1983/62 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0197/2017 ze dne 7. 8. 2017 mezi městem Litovel a HSH 

STAV s.r.o. Olomouc v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení termínu do 30. listopadu 

2017. 
 

1984/62 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě dílo „Cyklistická stezka Červenka – Litovel (Hrázka)“ mezi městem 

Litovel a STRABAG a.s., Praha 5, v předloženém znění. 
 

1985/62 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/158/2017/MH - Dětské hřiště u Kopečku Litovel, která 

byla uzavřena mezi městem Litovel a firmou Machovský mapy, s.r.o., Velký Týnec dne 29. 5. 2017,  

v předloženém znění. 
 

1986/62 v souladu s Nařízením města Litovel č. 1/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve 

smyslu vnitřní organizační směrnice města Litovel č. 7/2017/RML pro zadávání veřejných zakázek 

v podmínkách města Litovel, zadání LHO formou výzvy k podání nabídky podle zprávy předložené 

odborem ŽP. Dále schvaluje navržené složení hodnotitelské komise, do které určuje dva členy zastupitelstva, 

a to pana Viktora Kohouta a pana Martina Geprta. 
 

1987/62 zrušení zápisu knihoven v místních částech v evidenci Ministerstva kultury ČR – Březové, Chořelice, 

Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice. 
 

1988/62 převod částky 82.946 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 1250, 

okres Olomouc. 
 

1989/62 plán účetních odpisů mycího stroje předložený Základní školou Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 
 

1990/62 převod částky 16.940 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc do 

provozních prostředků školy. Současně rada města schvaluje změny v účelově vázaných příspěvcích 

Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 
 

1991/62 rozpočtové změny 33/2017/RM až 37/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

1992/62 vyplacení odměny kronikáři města dle uzavřené dohody o provedení práce ve stejné výši jako v roce 2016. 
 

1993/62 změnu závazného ukazatele mzdové náklady pro Technické služby Litovel. 
 

1994/62 převod částky 500.000 Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu pro Technické služby Litovel. 
 

1995/62 změnu závazného ukazatele odpisový plán dle důvodové zprávy pro Technické služby Litovel. 
 

1996/62 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený pracovní stroj – nakladač Bobcat 

S570SJC. 
 

1997/62 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově zakoupené užitkové vozidlo VW Caddy 1,6 

TDi. 
 

1999/62 nabídku Městské teplárenské společnosti Litovel a. s. na realizaci instalace plynových jednotek v sále 

sokolovny v Unčovicích. 
 

2000/62 pořízení elektrocentrály a projektoru a následně doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod 

do užívání HZS Olomouckého kraje, stanice Litovel. 

 

Rada města Litovel: 
 

1972/62 ruší své usnesení č. 1766/55 ze dne 8. 6. 2017. 
 

1974/62 nevyhovuje žádosti ředitelky ZUŠ Litovel o instalaci zábradlí před budovou školy. 
 

1982/62 neschvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy na dodávku 20 ks stolních počítačů. 
 

1998/62 uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3), v období od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017 žadateli, panu S. Š. z Olomouce, v době 

provozu přenosného prodejního stánku s teplými nápoji – punči, který bude umístěn na náměstí Přemysla 

Otakara v Litovli. 
 

2001/62 se seznámila s informacemi o svážení dřevní hmoty z lokality Rampach a jejího dočasného skládkování  

u cesty nad garážemi v Myslechovicích a ukládá řediteli TS a lesnímu hospodáři, aby během těžby cestu 

řádně udržovali a po skončení lesnických prací uvedli cestu do pořádku neprodleně, a to z důvodu, že se 

jedná o klidovou a odpočinkovou zónu pro občany. 
 

2002/62 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 9. 10. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

2004/62 bere na vědomí informace k usnesení č. 12 z 24. zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2017 a souhlasí 

s doplněním přesné částky do Dodatku č. 1. 

 



Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

2003/62 schválit zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 856/2 v k.ú. Litovel, z majetku města Litovel, za 

cenu min. 400 Kč/m2. Celkem se jedná o cca 2 500 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.     


