
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 64. schůze Rady města Litovel, konané dne 23. listopadu 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2046/64 uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní mezi městem Litovel a společností DAŇOVÉ 

PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK a.s. Zábřeh, v předloženém znění. 
 

2050/64 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem, tj. městem Litovel, jako vlastníkem pozemků tvořících 

venkovní areál kolem objektu „Sokolovny Unčovice“ a vypůjčitelem TJ Sokol Unčovice, z. s. za podmínek 

stanovených ve zveřejněném záměru obce. Doba výpůjčky byla usnesením RML stanovena na dobu určitou 

do 31. 12. 2017. Vypůjčitel půjčiteli uhradí provozní náklady spojené s předmětem výpůjčky. 
 

2051/64 poskytnutí daru ve výši 1.500 Kč na náklady vytápění během 4. ročníku Vánočního turnaje v badmintonu 

v sokolovně v Unčovicích dne 16. 12. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí 

daru mezi městem Litovel a T. R. z Unčovic, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se 

poskytnutí tohoto daru. 
 

2052/64 poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na náklady vytápění během Šipkařského dne v sokolovně v Unčovicích 

dne 30. 12. 2017. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel 

a J. S. z Litovle, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

2053/64 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s vydáváním studentského časopisu PÁRÁTKO. 

Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a studentským 

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

2054/64 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Rozvadovice – stavba chodníku a odstavných ploch na návsi“ 

mezi městem Litovel a vlastníkem dotčených pozemků parc.č. 292/1, 290/2, v k.ú. Rozvadovice,  

tj. Olomouckým krajem, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění. 
 

2055/64 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o nájmu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti mezi městem Litovel a majitelem dotčeného pozemku parc.č. 551/1, k.ú. Unčovice, 

Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění. 
 

2056/64 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená na základě plné moci společností 

ENPRO Energo, s.r.o. a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 334/2, 32, 342/1, v k.ú. 

Chudobín, obec Litovel, pro stavbu, č. IE-12-8004123/VB/020 “ s názvem stavby „Chudobín, za poštou – 

stavební úprava vNN“. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána 

dle sazebníku a je ve výši 54.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2057/64 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

zastoupená na základě plné moci společností ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemků parc.č. 1577/16, 1943, 425/3, 1577/17 v k. ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu, č. EP-

12-8003792 s názvem stavby „Litovel, Uničovská, Olomoucký kraj - NNK“. Výše jednorázové náhrady za 

zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána dle sazebníku schváleného ZML. K takto určené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2058/64 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 EC služby, s.r.o. Zábřeh a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 532, vedená jako 

ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Unčovice obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8021044/SoBS VB/2 

Březové, RD P. - 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. 
 

2059/64 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená na základě plné moci společností EC 

služby, s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 618/45, Zábřeh, PSČ 789 01 a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemku parc.č. 299/6, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu č. IP-12-8019418/SoVB/1 s názvem stavby 

„Litovel, Sadová, Ž. – příp. do 50 m, kNN“. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – 

služebnosti byla sjednána dle sazebníku a je ve výši 7.318 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 



2061/64 uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a instalaci plynových zářičů včetně plynovodu do sokolovny 

v Unčovicích mezi městem Litovel a dodavatelem Městská teplárenská společnost a. s. Litovel, 

v předloženém znění. 
 

2062/64 uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120061622 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby parkovacích míst v ul. 

Novosady v Litovli a souvisí s druhou změnou územního rozhodnutí akce „Regenerace panelového sídliště 

Uničovské předměstí Litovel“, mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, v předloženém znění. 
 

2063/64 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Litovel – výstavba MK v Nasobůrkách“ mezi městem 

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

2064/64 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Město Litovel – technická infrastruktura v lokalitě Pavlínka, 

1. etapa, SO 01 Komunikace“ mezi městem Litovel a firmou STRABAG a.s., v předloženém znění. 
 

2066/64 uzavření Dodatku č. 2 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 15. prosince 

2017. 
 

2067/64 odepsání nákladů z inventurní evidence vynaložených na projektovou dokumentaci akce „Přechod Dukelská, 

org. č. 3542. 
 

2068/64 změny v účelově vázaných příspěvcích Městského klubu Litovel dle předložené žádosti. 
 

2069/64 změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, dle 

předložené žádosti. 
 

2070/64 předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres 

Olomouc. 
 

2071/64 předložené platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací platné od 1. listopadu 2017. 
 

2073/64 přistoupení k Memorandu o spolupráci v rámci projektů Místního akčního plánu pro ORP Litovel. 
 

2074/64 rozpočtové změny 45/2017/RM až 49/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

2077/64 předložený Jednací řád Rady města Litovel. 
 

2079/64 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0149/2017 ze dne 29. 5. 2017 mezi městem Litovel  

a VESTAV group s.r.o. Vyškov, v předloženém znění. Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 142 

017,70 Kč. 
 

2082/64 uzavření Dodatku č. 1 mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc o 

výpůjčce nemovitosti, v předloženém znění. Současně rada města souhlasí s realizací projektu 

„Rekonstrukce odborných učeben“ v budově ZŠ Jungmannova, které budou financovány z dotačních 

prostředků a z finančních prostředků školy. 
 

2083/64 změnu ve složení Komise SPOZ, a to s účinností od 1. 1. 2018, takto: rada města jmenuje členkou komise 

paní Ludmilu Blechtovou a bere na vědomí odstoupení členky komise paní Karly Křesalové ze zdravotních 

důvodů. 

 

Rada města Litovel: 
 

2045/64 jmenuje tyto členy Komise Seniorklub Litovel: Lubomír Faltus, Jaroslava Köhlerová, Milada Faltusová, 

Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová, Věra Hojgrová, Jiřina Jedličková. 
 

2047/64 se zabývala náplní Litovelských novin a konstatuje, že dle ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích je rozhodujícím 

orgánem rada města, která bude nadále plnit funkci redakční rady. Rada města ukládá redaktorce LN zaslat 

členům rady a tajemníkovi MěÚ před každou uzávěrkou náhled novin emailem v pdf. 
 

2049/64 uděluje výjimku z Pravidel, stanovených pro pronájem místností v objektech města, venkovních veřejných 

prostranství v místních částech města Litovel, pro akci konanou dne 6. 12. 2017 -  hudební přehrávky žáků 

ZUŠ Litovel v sále Sokolovny v Unčovicích, pořadateli akce Spolku přátel kultury a.s. Unčovice. Spotřeba 

energií při akci bude ze strany pořadatele akce uhrazena vyúčtováním na zúčtovacím dokladu. 
 

2065/64 neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace, ulice 

Bezručova v Litovli“ mezi městem Litovel a firmou STRABAG a.s., v předloženém znění. 
 

2072/64 jmenuje tyto členy školských rad: 

  do školské rady ZŠ Vítězná  - Petr Šrůtek, Bc. Zdeněk Jančí;  

  do školské rady ZŠ Jungmannova – Ing. Radovan Vašíček, Milada Helekalová; 

  do školské rady ZŠ Nasobůrky - Ing. Radomír Havlíček, Mgr. Robert Najman. 
 



2075/64 bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31. 10. 2017. 
 

2076/64 bere na vědomí Střednědobý výhled příspěvkové organizace Technické služby Litovel na období 2018-2020. 
 

2080/64 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 20. 11. 2017, schvaluje předložené návrhy  

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

2081/64 konstatuje, že odbor bytového hospodářství MěÚ Litovel v procesu evidence žádostí o byt nepochybil  

a v rámci zmírnění tvrdosti souhlasí s pozdějším uhrazením poplatku a s ponecháním žádosti o byt města 

paní P. R. na původním místě v pořadníku. 

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit: 
 

2060/64 Kupní smlouvu mezi kupujícím – MIBEX retail s.r.o. Olomouc IČ: 05228077, se sídlem Ostružnická 

352/23, 779 00 Olomouc, zastoupená jednatelem Markem Režňákem a prodávajícím městem Litovel, které 

je vlastníkem pozemků parc.č. 725/9 o výměře 2 851 m2, parc.č. 725/1 o výměře 3 137 m2 a parc.č. 725/13 o 

výměře 2 769 m2, vše orná půda v k.ú. Litovel, obec Litovel, resp. jejich částí dle předloženého GP č. 2709-

75/2017, PGP-2373/2017-805 dle podmínek ujednaných v budoucí kupní smlouvě. 

 

2078/64 předložený Jednací řád Zastupitelstva města Litovel. 

 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit: 
 

2048/64 zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 508 ostatní plocha, o výměře cca 15 m2,  v k.ú. 

Unčovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


