
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 70. schůze Rady města Litovel, konané dne 15. března 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2294/70 uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Litovel a panem J. V. z Litovle,  (pronájem 

části pozemku parc.č. 1583/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, o výměře 100 m2), 

s účinností od 1. 3. 2018, na dobu neurčitou, za účelem uskladnění dřeva a zemědělské techniky. 
 

2295/70 dohodu, uzavřenou dne 7. 3. 2018 mezi ředitelkou Domu dětí a mládeže Litovel a místopředsedou MO 

ČSSD, ve věci pronájmu veřejného prostranství v parku Míru v Litovli dne 1. 5. 2018 při akci „Den dětí“, 

v době od 8.00 do 14.00 hod. v následujícím znění: 

  a) DDM využije pouze prostor Dopravního hřiště v parku Míru (není nutné řešit zábor) 

  b) MO ČSSD využije prostor dle přiložené situace 

  Rada města pro pořadatele MO ČSSD Litovel uděluje výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, dle čl. 3., omezující opatření (3), při akci, konané 

dne 1. 5. 2018 „Den dětí“, který se uskuteční v parku Míru v Litovli. 

  Zábor veřejného prostranství bude řešen dle OZV 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, dle čl. 6 (2), bod i) - užívání veřejného prostranství pro kulturní a prezentační akce paušální 

částkou. 
 

2298/70 uzavření Dodatku ke Smlouvě č. LIT 22051/2013 z důvodu změny názvu a změny jednatele společnosti 

MUDr. Jarmila Fousová, GYNEKOLOGIE s.r.o., IČO 29389666 na žádost FEMIHEALTH s.r.o. 
 

2299/70 poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti ústavu poskytujícího paliativní péči. Současně rada 

města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Nejste sami, mobilní hospic, 

z.ú., Olomouc, v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se poskytnutí tohoto daru. 
 

2301/70 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu 

pro provádění stavby pro akci „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 

v zastavěném území města Litovle“ mezi městem Litovel a HOR – invest s.r.o., projektová činnost ve 

výstavbě, Olomouc, v předloženém znění. 
 

2302/70 uzavření předložené Smlouvy č. Z_S14_12_8120063638 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení k dodávce elektrické energie, kterou bude nutno provést v rámci připravované akce 

„Litovel - místní komunikace Čihadlo“ mezi městem Litovel a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
 

2303/70 nabídku a uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace akce:  „Regenerace panelových 

sídlišť Uničovské předměstí – 4. etapa“ mezi městem Litovel a společností PRINTES ATELIER s.r.o. 

Přerov, v předloženém znění. 
 

2304/70 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 společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 514 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Unčovice, obec Litovel pro stavbu - 

č. IV-12-8014498/1, Unčovice RD Fabián – připojení kNN vNN. Výše jednorázové náhrady za zřízení 

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

připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2305/70 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu mezi 

oprávněným, tj. BAJA Group s.r.o., IČ: 27781755, DIČ: CZ 27781755, Holická 1173/49, 779 00 Olomouc-

Hodolany, zastoupena jednatelem Michalem Rákocim a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 

1888 vedená jako ostatní plocha a parc.č. 518/1 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Litovel obec Litovel, pro 

stavbu - Opt. přípojka BAJA - Kysucká 344. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene – 

služebnosti byla sjednána dle sazebníku schváleného ZML. K takto určené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši. 
 

2306/70 uzavření Smlouvy o koupi movité věci na zakoupení obrazu pro Muzeum Litovel mezi městem Litovel 

a J. H. z Litovle, v předloženém znění. 
 

2307/70 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 11086794, Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 08017561, Dodatku č. 2 ke 

smlouvě č. 08018471 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12131461 mezi městem Litovel a Státním fondem 

životního prostředí České republiky, v předložených zněních. 
 



2308/70 uzavření Dodatku č. 12/K k nájemní smlouvě o provozování infrastrukturního majetku – kanalizace ze dne 

29. 1. 2004 mezi městem Litovel a Vodohospodářskou společností ČERLINKA s.r.o., v předloženém znění. 
 

2309/70 komisi k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Výstavba kanalizační sítě ve městě 

Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“ v tomto složení: Ing. Z. P., A. V., Ing. J. V., 

Ing. H. S., Ing. J. P. 
 

2311/70 rozpočtové změny 6/2018/RM až 8/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2312/70 účetní závěrku Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. 
 

2314/70 účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nasobůrky, sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Rada města 

souhlasí s převedením 17.647,37 Kč do rezervního fondu a 17.000 Kč do fondu odměn. 
 

2316/70 navrženou úpravu časů komentovaných prohlídek radniční věže o víkendech v červnu a v září, které provádí 

Turistické informační centrum. 
 

2318/70 Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci, závazné ukazatele hospodaření pro rok 2018. 
 

2319/70 nákup nákladního automobilu Ford Transit pro Technické služby Litovel. 
 

2321/70 udělení výjimky ze směrnice č. 7/2017/RML – Zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel pro 

zajištění realizace opravy speciálního hasičského vozidla CAS 16 Iveco Magirus, registrační značka OLB-

2088 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a firmou ASMONT s.r.o., Kostelec na 

Hané. 

 

Rada města Litovel: 
 

2296/70 ruší své usnesení č. 2234/68 a správně zní: rada města nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Spolku 

ekologická organizace Pago Pago na pořízení vozu za koně a postrojů. 
 

2310/70 bere na vědomí informaci o možné přípravě lokality Pavlínka v Litovli pro výstavbu rodinných domů – 

II. etapa na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr a navrhovaný postup. 
 

2313/70 souhlasí s tím, že nevyužije možnosti vypsání konkurzního řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola G. Frištenského. 
 

2315/70 nesouhlasí s návrhem předsedy konkurzní komise na pozici ředitele ZŠ Vítězná místostarosty V. K., a to 

přizvání Ing. V. H., vedoucího OŠKS MěÚ Litovel, jako odborníka a k hlasu poradnímu do této komise. 
 

2317/70 uděluje pro akci Městského klubu Litovel Hanácké Benátky, které se konají dne 9. 6. 2018 na 

nám. Př. Otakara, v parku Míru výjimku z OZV 1/2016, O zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, výjimku z OZV 4/2016, o veřejném pořádku, z místa používání zábavné pyrotechniky 

dle čl. 4, před budovou GJO. Dále rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře krizového řízení 

(stánky, zábrany), se zpřístupněním elektrických rozvaděčů a s ponecháním tržby ze vstupného na radniční 

věž ve výnosech MK Litovel. Dále se stanovuje celodenní vstupné na koupaliště zdarma ve dnech 

9. a 10. 6. 2018. 
 

2320/70 na základě doporučení Komise pro dopravu, ukládá odboru MHaSI odstranit zákaz vjezdu motorových 

vozidel a současně stanovit maximální rychlost na 30 km/hod. na komunikaci kolem školy v Myslechovicích 

a usadit plastový zpomalovací retardér na komunikace směrem na Kluzov. 
 

2322/70 revokuje část svého usnesení č. 2277/69 a souhlasí s převedením částky 364.545,36 Kč do rezervního fondu. 
 

2323/70 bere na vědomí informace z jednání Bytové komise ze dne 14. 3. 2018, schvaluje předložené návrhy 

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

2324/70 ukládá řediteli Technických služeb Litovel provést potřebná opatření tak, aby byl provoz na Městském 

koupališti zahájen 1. 6. 2018 a současně schvaluje, že tento den bude vstupné na koupaliště zdarma. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel schválit: 
 

2297/70 převedení pozemku parc.č. 1585/8 ostatní plocha, o výměře 994 m2, v k.ú. Litovel, z vlastnictví České 

republiky – Státní pozemkový úřad do vlastnictví města Litovel. 
 

2300/70 znění a uzavření smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2018 z rozpočtu města Litovel pro 

Historický spolek Kirri, v předloženém znění. 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

       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.     


