
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 63. schůze Rady města Litovel, konané dne 2. listopadu 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2009/63 upravený Dodatek č. 1, který je součástí Nájemní smlouvy ze dne 15. 9. 2003, uzavřený mezi městem 

Litovel a společnými nájemci, manželi D. z Litovle a R. H. z Vísky, na pronájem části pozemku parc.č. 

1618/1, v k.ú. Litovel. 
 

2011/63 uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Litovel a V. S. Litovle na pronájem části pozemku parc.č. 777 

trvalý travní porost, o výměře 16,5 m2 (3 x 3,5 m) a části pozemku parc.č. 1581/1 ostatní plocha/ostatní 

komunikace, o výměře 8,25 m2 (1,5 x 5,5 m), za účelem vybudování zpevněného dlážděného stání vlastním 

nákladem pro firemní a soukromá vozidla, z dlažby typu Hydroset TBX 40x60x10, na dobu neurčitou, 

s měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 40 Kč/m2/rok, tj. 990 Kč/rok. 
 

2012/63 uzavření Smlouvy o údržbě částí pozemků mezi pronajímatelem městem Litovel a nájemcem J. Č. ze Tří 

Dvorů, na dobu neurčitou. Jedná se o pozemky parc.č. 272 trvalý travní porost a parc.č. 273 ostatní 

plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Tři Dvory u Litovle. Mimo běžné údržby nájemce provede výsadbu 

matečnicového sadu ovocných dřevin, v budoucnu využije pozemky pro environmentální výchovu žáků. 
 

2014/63 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na materiální vybavení CMŠ Svatojánek. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Církevní mateřskou školou 

Svatojánek, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí této dotace. 
 

2016/63 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. 58/8 vedená 

jako ostatní plocha v k.ú. Chořelice, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8021176/1 Chořelice, Š. - přípojka do 

50m, 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. 
 

2017/63 na doporučení hodnotící komise vítězem výběrového řízení nákup „SERVER“ společnost AutoCont CZ a.s. 

Ostrava, která podala nejvýhodnější nabídku. Rada města současně schvaluje uzavření předložené Kupní 

smlouvy mezi městem Litovel a společností AutoCont CZ a.s. Ostrava, v předloženém znění. 
 

2018/63 na doporučení hodnotící komise vítězem výběrového řízení „DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY“ 

společnost Netfox s.r.o. Praha 3, která podala nejvýhodnější nabídku. Rada města současně schvaluje 

uzavření předložené Kupní smlouvy mezi městem Litovel a společností Netfox s.r.o. Praha 3. 
 

2019/63 uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace, tj. zapsaným spolkem Akselit 

z. s. a městem Litovel, jako poskytovatelem dotace ve výši 30.000 Kč k úhradě služby spočívající v přepravě 

seniorů od 65 let, osob s omezenou schopností pohybu, ZTP, ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, 

rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do Litovle a zpět. Služba se poskytuje občanům Litovle a integrovaných 

obcí. 
 

2020/63 uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž 2 ks mřížových bran do Švédské uličky mezi městem Litovel 

a Iljou Běhalem – Umělecké kovářství Olomouc, v předloženém znění. 
 

2021/63 uzavření předložené Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Mikroregionem Litovelsko a pověřuje 

místostarostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je darování plazmového televizoru, ozvučovacího 

systému a sady bezdrátového mikrofonu. 
 

2022/63 nákup obrazu „Českobratrská kaple v Litovli“ do sbírek Muzea Litovel a souhlasí s uzavřením předložené 

Smlouvy o koupi obrazu do muzejních sbírek. Současně rada města ukládá obraz bezprostředně zavést do 

sbírkového seznamu muzea. 
 

2023/63 prodloužení Výpůjční smlouvy mezi městem Litovel a Národním muzeem Praha a souhlasí s uzavřením 

Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 151295, v předloženém znění. 
 

2024/63 uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Zdeňkem Vráblíkem, Huzová. Předmětem 

smlouvy je realizace akce Litovel – Park Vetus oppidum. Cena díla činí 319.047,96 Kč s DPH. 
 

2025/63 uzavření Smlouvy o spolupráci na úseku odpadového hospodářství mezi městem Litovel a společností 

KIWEK METAL s.r.o. Mladějovice, v předloženém znění. 

 



2026/63 uzavření Smlouvy o dílo k akci „Zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů na území města 

Litovel“ mezi městem Litovel a  ASHPA distribution, s.r.o., Brno, v předloženém znění. 
 

2027/63 uzavření Smlouvy o tisku regionálního měsíčníku města Litovel mezi městem Litovel a firmou Profi-tisk 

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

2028/63 podanou nabídku Ing. arch. Obenause z Olomouce na vyhotovení „Územních studií veřejných prostranství 

místních částí Březové a Víska“. 
 

2029/63 1. plány účetních odpisů korytového žehliče, dětského hřiště a asfaltového hřiště předložené Mateřskou 

školou Gemerská, příspěvkovou organizací. 

  2. plány účetních odpisů chodníků a vybavení dětských hřišť předložené Mateřskou školou G. Frištenského, 

příspěvkovou organizací. 

  3. plány účetních odpisů školního hřiště a serveru předložené Základní školou Litovel, Jungmannova 655, 

okres Olomouc. 

  4. plán účetních odpisů plynové pánve předložené Školní jídelnou Litovel, příspěvkovou organizací. 
 

2031/63 rozpočtové změny 38/2017/RM až 44/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

2037/63 svoji komisi „Seniorklub Litovel“ pro organizování kulturního a společenského života seniorů, od 1. 1. 

2018. Současně jmenuje jejím předsedou PhDr. Josefa Hubáčka. 
 

2039/63 bezplatné umístění stromu splněných přání na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době od 30. 11. 2017 do 

22. 12. 2017, které je součástí charitativní akce pořádané internetovým rádiem Deep. 
 

2040/63 použití znaku města v časopise pro cestovní ruch Travel. 
 

2041/63 změnu poskytovatele administrativního programu pro potřeby Městské policie Litovel. Novým 

poskytovatelem programu bude firma VAR GORDIC – východ, KORAC spol. s r.o., Prostějov. Dále rada 

města souhlasí s vypovězením smlouvy s firmou FTT Technologies a.s., Bohuňovice. 
 

2042/63 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci vstupu do šaten GJO mezi městem Litovel a firmou Litovelská 

stavební spol. s r. o., v předloženém znění. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace do 12. 

prosince 2017. 
 

2043/63 na základě doporučení hodnotící komise uzavření Smlouvy o dílo k akci „Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému“ mezi městem Litovel a MERIDIAN ITS s.r.o. Olomouc, v předložení znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

2006/63 s ohledem na povinnost plnit úkoly zakladatele, ukládá starostovi města objednat kontrolu hospodaření na 

úseku spotřeby PHM u dopravních prostředků příspěvkové organizace Technické služby Litovel za období 

1. 1. 2016 – 30. 6. 2017, max. cena 15.000 Kč včetně DPH. 
 

2010/63 bere na vědomí žádost o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 13. 11 2011 mezi městem Litovel a Loštickou 

lesní s.r.o., na pronájem části pozemku parc.č. 856/1, díl č. 1, za účelem provozování lesní školky. Nájemní 

smlouva bude ukončena dohodou, k datu 30. 4. 2018. 
 

2013/63 projednala žádost Bc. V. M. o pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č. p. 748 v Litovli, ul. 

Poděbradova a v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

a schvaluje zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání za smluvní měsíční nájemné ve výši 7.000 Kč, 

dle předloženého návrhu.   
 

2015/63 nesouhlasí s ukončením smlouvy o dílo o poskytování mzdové agendy pro ZŠ Vítězná městem Litovel. 
 

2030/63 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 30. 9. 2017. 
 

2032/63  bere na vědomí oznámení o jmenování zimní pohotovostní skupiny na období listopad 2017 - březen 2018. 
 

2033/63 bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za 1. – 9. 2017 včetně plnění finančního plánu. 
 

2034/63 bere na vědomí Účetní uzávěrku Technických služeb Litovel za III. Q/2017. 
 

2035/63  uděluje výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3), v období od 1. 12. 2017 do 13. 12. 2017 žadateli, Městskému klubu Litovel, 

v době konání vánočních akcí na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Jedná se o den 1. 12. 2017 Rozsvícení 

vánočního strom, 5. 12. 2017 Slet čertů, Mikulášů a andělů, 7. 12. 2017 Balónkový den, 13. 12. 2017 Česko 

zpívá koledy. Akce budou probíhat v součinnosti s Městskou policií a ve spolupráci s Technickými službami 

Litovel dle požadavku pořadatele. Město poskytne bezplatně inventář – lavice a zpřístupní elektrické 

rozvaděče. 

 



2036/63 uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 

3, omezující opatření (3), v období od 15. 11. 2017 do 31. 12. 2017, v době  provozu stánku s vánočními 

punči a svařeným vínem, umístěným na náměstí Přemysla Otakara v Litovli, žadateli, panu J. M. ze Smržic. 
 

2044/63 nesouhlasí s čerpáním IF Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace, na opravu okapů na budově 

jídelny. 

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

2005/63 schválit výkup nemovitostí – garáž na parc.č. st. 2045, studna, pozemek parc.č. st. 264/1 v k.ú. Litovel  

o výměře 536 m2 a st. 2045 v k.ú. Litovel o výměře 36 m2 od majitele MESPOL Medlov a.s. za cenu 

421.730 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem. 
 

2008/63 schválit zveřejnění směny pozemku parc.č. 1240/1, trvalý travní porost, v k.ú. Litovel o výměře 2 042 m2 ve 

vlastnictví spolumajitelů J. V. a M. V. za pozemek parc.č. 1004/2 orná půda, v k.ú. Litovel ve vlastnictví 

města Litovel o celkové výměře 1 107 m2 a za pozemek parc.č. 1280/118 orná půda, v k.ú. Litovel ve 

vlastnictví města Litovel o celkové výměře 1 037 m2. 
 

2038/63 projednat a schválit Zásady č. 9/2017/ZML o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje 

bydlení“ na území města Litovel. 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


