
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

z 66. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. ledna 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2124/66 uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, Jungmannova 655, 

okres Olomouc o poskytování mzdové a personální agendy. Současně rada města schvaluje uzavření 

předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Základní školou Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc  

o poskytování mzdové a personální agendy. 
 

2126/66 zveřejnění záměru směny části vodovodů ve vlastnictví města Litovel nacházejících se na území města 

Litovel a částí vodovodů ve vlastnictví VHS Čerlinka s.r.o. nacházejících se v místních částech Nasobůrky  

a Rozvadovice s doplatkem ve prospěch města Litovel ve výši 1.727.091 Kč a následně doporučuje 

zastupitelstvu města tuto směnu schválit. 
 

2128/66 dle přiloženého seznamu vlastníků pozemků, uzavření Smluv o právu provést stavbu „Nové kabelové 

rozvody Unčovice – veřejné osvětlení, rozhlas a trubka optického kabelu“. 
 

2129/66 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, 

Žižkov, 130 00 zastoupená na základě plné moci společnosti Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 

Praha 4 – Lhotka a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 404/3 – ostatní plocha a pozemku 

parc. č. 405/1 – ostatní plocha v k. ú. Litovel, obec Litovel, pro stavbu ,,16010-042966, VPIC Litovel, 

regenerace RPS Uničov. před.“ Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – služebnosti bude 

sjednána ve výši 100 Kč. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2130/66 rozpočty na rok 2018 těchto školských a kulturních příspěvkových organizací: Městský klub Litovel; 

Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace; Mateřská škola Gemerská, příspěvková 

organizace; Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace; Základní škola a mateřská škola Nasobůrky; 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc; Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres 

Olomouc. Současně rada města schvaluje rozpočtové výhledy výše uvedených školských a kulturních 

příspěvkových organizací na roky 2019 – 2020. 
 

2133/66 prodloužení termínu k umístění stánku na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v době od 1. 1. 2018 do 31. 1. 

2018 pro J. M. ze Smržic, 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). 
 

2135/66 výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek města Litovel a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo  

a technické podpoře s firmou Inflex, s. r. o. se sídlem: Olomouc, v předloženém znění. 
 

2136/66 uzavření Dodatku č. 13 dohody o zapůjčování vozidel v majetku města Litovel, od 1. 1. 2018, mezi městem 

Litovel a Městským klubem Litovel, příspěvkovou organizací, v předloženém znění. 
 

2137/66 rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020 příspěvkové organizace Technické služby 

Litovel. 
 

2139/66 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení  

a stavební povolení na stavbu Sběrného dvora Litovel (k.ú. Nasobůrky, parc.č. 154/34, 154/9, 154/40)“ mezi 

městem Litovel a ASHPA oběhová hospodářství s.r.o. Brno, v předloženém znění. 
 

2140/66 uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je hodinový stroj a dva číselníky, mezi městem Litovel  

a Vlastivědným muzeem Olomouc, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

2125/66 neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1583/1 ostatní plocha, v k.ú. Litovel,  

o předpokládané výměře cca 100 m2. 
 

2127/66 ruší své usnesení č. 2084/65 a v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 748 v Litovli, ul. 

Poděbradova. 
 

2131/66 se seznámila s obsahem Zprávy nezávislého auditora z prověrky evidence, hospodaření s PHM u dopravních 

prostředků v příspěvkové organizaci Technické služby Litovel, výsledky projednala a bere na vědomí, že 

nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky. 
 



2132/66 1. byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná 8. 9. 2018 a zmocňuje 

místostarostu Viktora Kohouta k podpisu smluv spojených s uměleckými výkony a s organizačně 

technickým zajištěním do výše schváleného rozpočtu pro tuto akci.  

2.  schvaluje součinnost ve spolupráci s TS - zapůjčení zábran a zdarma výlepu plakátů, součinnost TIC a 

MK Litovel - zdarma vstupné na radniční věž, poskytnutí průvodce po památkách Litovle a zapůjčení 

praktikáblů na vystoupení sborů, zapůjčení koncertního sálu za účelem šatny pro folklórního souboru 

Hanačka a Hanácká mozeka. 

3. schvaluje zdarma vstupné do Muzea Litovel v den akce. Dále výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v den konání akce do 22 hod. na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. 

4. souhlasí se záborem náměstí Přemysla Otakara v pátek 7. 9. 2018 pouze některých vyhrazených 

parkovacích míst a v sobotu 8. 9. 2018 celého náměstí. 
 

2134/66 bere na vědomí informace plnění Komplexního personálního a procesního auditu a konstatuje, že všechny 

úkoly stanovené usnesením č. 1552/49 jsou splněny. 
 

2138/66 bere na vědomí žádost TJ Tatran Litovel a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek ve výši 

1.000.000 Kč jako spoluúčast na projektu vybudování tenisového areálu včetně zázemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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.     


