
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 65. schůze Rady města Litovel, konané dne 14. prosince 2017 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2084/65 uzavření předložené Nájemní smlouvy, v souladu se zveřejněním dle ust. § 39, zák. č. 128/2000 Sb., na 

pronájem prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 748, ul. Poděbradova v Litovli mezi městem Litovel a Bc. 

V. M., za účelem provozování prodejny s levným textilem, a to po dobu 1 roku do 31. 12. 2018, za smluvní 

měsíční nájemné 7.000 Kč. 
 

2085/65 uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání mezi městem Litovel a paní V. T., 

kterým se mění bod III. - nájemné, a to z důvodu změny poplatku za vybavení nebytového prostoru. 
 

2087/65 nabídku a uzavření Příkazní smlouvy na výběr dodavatele stavebních prací – stavby „Město Litovel – 

zvýšení dopravní bezpečnosti v lokalitě Pavlínka“ mezi městem Litovel a společností Osigeno – veřejné 

zakázky a dotace s.r.o. Šumperk, v předloženém znění. Smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu 

schválení rozpočtu na rok 2018. 
 

2088/65 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o.  se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem: 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a panem M. S., a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 508 v k.ú. Unčovice, obec Litovel, pro stavbu plynovodní přípojky Unčovice 21. Výše jednorázové 

náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána dle sazebníku schváleného ZML, tj. 150 

Kč/m délky, minimálně 3.000 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2089/65 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 Profiprojekt s.r.o. IČ 277 79 319, DIČ CZ27779319, se sídlem 

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1403/5, 

1606 a 1393/2, v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu, č. IV-12-8014034/VB/002, název stavby 

„LITOVEL, CHOLINSKÁ, BOBCAT CZ, A.S. – KNN.“ Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného 

břemene – služebnosti byla sjednána dle sazebníku schváleného ZML. K takto určené náhradě bude 

připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2090/65 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. BAJA Group s.r.o., se sídlem Olomouc, 

Hodolany, Holická 1173/49a a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků, jejichž zábor je specifikován GP 

č. 2706-347/2017  v k.ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu „Pokládka HDPE trubek pro FTTB Litovel“. Výše 

jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti byla sjednána smlouvou o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene, schválenou dne 27. 1. 2011 usnesením č. 130/5 ve výši 100 Kč za každý 

započatý metr. Zábor pozemků dle výše uvedeného GP činí 2.599 m délky. Cena za zřízení věcného 

břemene činí 259.900 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2091/65 smlouvu o právu provést stavbu mezi stavebníkem, tj. Jezírka Banat, s.r.o. Hněvotín 540 a městem Litovel, 

jako spoluvlastníkem pozemků parc.č. 186/78 a 186/3 v k.ú. Nová Ves u Litovle, obec Litovel, pro stavbu 

obratiště hasičských vozidel u projektu „Dům u jezera v k.ú. Nová Ves u Litovle“. 
 

2092/65 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém 

znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 
 

2093/65 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém 

znění. Předmětem výpůjčky jsou předměty sloužící k výstavním účelům. 
 

2094/65 předloženou Smlouvu o výpůjčce na sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad. 
 

2095/65 v souladu s Nařízením města Litovle č. 1/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 

(dále jen „LHO“), ve smyslu vnitřní organizační směrnice města Litovel č. 7/2017/RML pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách města Litovel výsledek výběrového řízení na zpracování LHO pro 

zařizovací obvod ORP Litovel a současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a 

společností SILVA PROJEKT s.r.o., Kroměříž. Cena díla činí vč. DPH 500.456 Kč. 
 

2096/65 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu mezi městem Litovel a Povodím Moravy s.p., v předloženém znění, pro akci „Radniční Morava – 

řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení toku ulici Husova“. 

 



2097/65 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi majitelem dotčených 

pozemků parc.č. 1634/1; 1634/2; 1634/3; 1634/7; 1638/1; 1638/6, vše k.ú. Litovel, Povodím Moravy, s. p. a 

městem Litovel, v předloženém znění. Jedná se o akci „Město Litovel – zvýšení dopravní bezpečnosti 

v lokalitě Pavlínka“. Smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2018. 
 

2098/65 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi majitelem dotčeného 

pozemku parc.č. 1638/10, k.ú. Litovel, Povodím Moravy, s. p. a městem Litovel, v předložené znění. Jedná 

se o akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města 

Litovle“. Smlouva bude uzavřena pouze za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2018. 
 

2099/65 uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi majitelem dotčených 

pozemků parc.č. 1638/16, k.ú. Litovel, Povodím Moravy, s. p. a městem Litovel, v předloženém znění. 

Jedná se o akci „Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“. Smlouva bude uzavřena pouze 

za předpokladu schválení rozpočtu na rok 2018. 
 

2100/65 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Českou spořitelnou a.s. na klimatizaci, kuchyňskou linku 

a sestavu zabudovaných skříněk za účelem vybavení objektu č.p. 776 v Litovli, ul. Kostelní, v předloženém 

znění. 
 

2101/65 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 18. 10. 2017 mezi 

městem Litovel a společností Elektrowin a.s., Praha 4, v předloženém znění. 
 

2102/65 uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky mezi městem Litovel a společností 

Netfox s.r.o. Praha 3, v předloženém znění. 
 

2104/65 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Výměna oken – Gymnázium J. Opletala 

Litovel“ mezi městem Litovel a Jiřím Novákem, Bánov, v předloženém znění. 
 

2105/65 uzavření Dodatku č. 2 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., Praha 5, v předloženém znění. 
 

2106/65 uzavření předloženého Dodatku č. 3 smlouvy o dílo veřejné zakázky Revitalizace historického centra v 

Litovli, stavba č. IV – 1. etapa, který upřesňuje, jak dodatečné stavební práce, které jsou prováděny nad 

dohodnutý rozsah díla, tak i nerealizované stavební práce dle projektové dokumentace, mezi městem Litovel 

a společností M – SILNICE a.s., Pardubice. 
 

2107/65 uzavření předloženého Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 94/2017 ze dne 23. 3. 2017 o provádění úklidových 

prací mezi městem Litovel a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., s účinností od 1. 1. 2018. 
 

2109/65 rozpočtové změny 50/2017/RM až 61/2017/RM dle důvodové zprávy. 
 

2111/65 výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek a souhlasí, že v případě stavebních prací, dodávek a 

služeb při opravě elektroinstalace a datových rozvodů, rekonstrukce učeben a dalších souvisejících prací na 

ZŠ Jungmannova v roce 2018 bude postupováno podle metodického pokynu poskytovatele dotace. 
 

2112/65 předložené plány účetních odpisů venkovního altánu a serveru předložené Základní školou Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc. 
 

2113/65 předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. 

 

2114/65 přijetí účelově vázaného daru ve výši 43.896 Kč od nadace Women for women pro ZŠ Vítězná Litovel. 
 

2116/65 navržené odměny pro ředitele školských organizací a ukládá vedoucímu OŠKS předat sdělení pro 

zpracování mezd tak, aby byly vyplaceny spolu s platem za 12/2017. 
 

2117/65 aby MAS Moravská cesta, z.s. byla nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání II v SO ORP Litovel. 

Rada města současně souhlasí, aby do Místního akčního plánu II v rámci SO ORP Litovel byly po dohodě s 

městem Olomouc zařazeny také obce z území MAS, které se nacházejí na území ORP Olomouc, a to obec 

Příkazy, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Skrbeň, Štěpánov, Liboš. Rada města dále schvaluje finální 

dokument MAP pro ORP Litovel, který je složen z analytické části MAP, Strategického rámce MAP do roku 

2023 a akčního plánu, včetně jeho příloh. 
 

2218/65 na křižovatce u pošty osadit dopravní zrcadlo umožňující rozhled ve směru na Tři Dvory a dále osadit před 

touto křižovatkou informativní radar upozorňující vozidla jedoucí ve směru ze Tří Dvorů na překročení 

povolené rychlosti. 

 

2121/65 prodloužení termínu k umístění stánku na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době od 1. 1. 2018 do 15. 1. 

2018 pro S. Š. z Olomouce, za účelem prodeje teplých nápojů – punče. Současně rada města pro shora 

uvedené dny uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, dle čl. 3, omezující opatření (3). 

 



Rada města Litovel: 
 

2086/65 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Klubu bechtěreviků ČR z.s. 
 

2103/65 revokuje své usnesení č. 2065/64 a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 

místní komunikace, ulice Bezručova v Litovli“ mezi městem Litovel a firmou STRABAG a.s., kdy je řešena 

úprava ceny díla dle skutečně provedených prací. Současně rada města přijímá odůvodnění dodavatele 

stavby a souhlasí s prodloužením termínu stavby dle návrhu. 
 

2120/65 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 11. 12. 2017, schvaluje předložené návrhy a 

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

2123/65 nemůže vyhovět požadavku manželů V. o připojení lampy před jejich RD do sítě veřejného osvětlení, 

náklady na připojení jednoho světla jsou vysoké. 
 

 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel: 
 

2108/65 ve věci Revitalizace městského koupaliště Litovel:  

 - vzít na vědomí výzvu k vrácení neoprávněně proplacených výdajů 

 - vzít na vědomí návrh na rozpočtové opatření 

 - schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy  

 - schválit vrácení neoprávněně proplacených výdajů. 
 

2110/65 schválit rozpočtové změny dle důvodové zprávy. 
 

2115/65 schválit novou koncepci venkovního prostředí Církevní MŠ Svatojánek a zavázat se k finanční spoluúčasti 

ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů, max. však 100.000 Kč. 
 

2119/65 schválit Zásady pro poskytování odměn členům ZML a spolupracujícím občanům dle varianty 2. 
 

2122/65 ve věci Revitalizace historického centra města Litovel – náměstí Přemysla Otakara: 

 - schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy  

 - zaplacení uloženého odvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


