
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 71. schůze Rady města Litovel, konané dne 29. března 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2325/71 objednání ohňostroje u společnosti Pyro-Art v rámci oslav 100 let vzniku České republiky. Současně 

rozhodla, že tento ohňostroj se bude realizovat v termínu 8. 9. 2018. 
 

2326/71 uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Litovel a panem J. H. na pronájem parkovacího místa č. 5 

v garážovém stání č. 1 v nebytových prostorách bývalé kotelny - uhelny na sídlišti Vítězná, v předloženém 

znění. 
 

2328/71 uzavření Smlouvy o nájmu pozemku, SML/0089/2018/MH, mezi městem Litovel a K. a Z. S. z Litovle 

na pronájem části pozemku parc.č. 1568/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú. Litovel, o výměře 

20 m
2
, s účinností od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou, za účelem zpevnění části pozemku před objektem 

č.p. 918/17, pro parkování dvou osobních vozidel, v předloženém znění. 
 

2329/71 znění a uzavření Smlouvy o dotaci ve výši 50.000 Kč na materiální vybavení MŠ v roce 2018 mezi městem 

Litovel a Církevní mateřskou školou Svatojánek v Litovli. Současně schvaluje rozpočtovou změnu týkající 

se poskytnutí této dotace. 
 

2330/71 znění a uzavření Smlouvy o dotaci ve výši 7.000 Kč na činnost klubu v roce 2018 mezi městem Litovel 

a Klubem litovelského petanque. 
 

2332/71 uzavření dvou smluv o Smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro realizaci překládek NTL 

plynovodů podmiňující výstavbu Cyklostezky Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447 mezi městem Litovel 

a GasNet s.r.o., v předloženém znění. 
 

2333/71 uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 6338001118 pro realizaci stavby II - 449 Unčovice – Litovel, úsek 

A2, A3, B, C a II/449 MÚK Unčovice – Litovel, okružní křižovatka II - 449 a III- 4498 mezi městem 

Litovel a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, v předloženém znění. 
 

2334/71 uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 6338001018 pro realizaci stavby Dopravně bezpečnostní opatření 

pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovel mezi městem Litovel a Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, v předloženém znění. 
 

2335/71 uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci stavby 

„Cyklostezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447, přeložka NTL plynovodu PE dn 315, číslo stavby 

8800089301 – PREL A“ mezi Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, městem Litovel 

a GasNet s.r.o., v předloženém znění. 
 

2336/71 uzavření Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci 

stavby ,,Cyklostezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447, přeložka NTL plynovodu PE dn 315, číslo 

stavby 8800089302 – PREL A“ mezi Povodím Moravy, s.p. , městem Litovel a GasNet s.r.o., v předloženém 

znění. 
 

2337/71 uzavření dvou Smluv o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro 

realizaci překládek NTL plynovodů, číslo stavby 8800089301 a 8800089302 podmiňující výstavbu 

Cyklostezky Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447 mezi městem Litovel a GasNet s.r.o., v předloženém 

znění. 
 

2338/71 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti mezi majitelem dotčeného pozemku 

parc.č. 1808/3, k.ú. Litovel, Lesy České republiky s. p. a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

2339/71 uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120061622 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, která je podmiňující investicí stavby parkovacích míst v ulici Novosady v Litovli 

a souvisí s druhou změnou územního rozhodnutí akce „Regenerace panelového sídliště Uničovské předměstí 

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

2340/71 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu 

pro provádění stavby pro akci „Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu II/447“ mezi městem 

Litovel a Ing. L. S. - Atelis, Olomouc, v předloženém znění. 
 

2341/71 uzavření Smlouvy o dílo na akci „Zhotovení opěrné zídky u dětského hřiště v místní části Savín“ mezi 

městem Litovel a firmou Sportservis ZANAP Praha, v předloženém znění. 
 



2342/71 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro akci 

„Unčovice - dešťová kanalizace“ mezi městem Litovel a Ing. V. N. z Olomouce, v předloženém znění. 
 

2343/71 na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele OSA STERA s.r.o. na realizaci akce „Litovel - 

rekonstrukce hradební zdi, ul. Smyčkova a ul. Havlíčkova“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

mezi městem Litovel a OSA STERA s.r.o., Olomouc, v předloženém znění. 
 

2344/71 uzavření Smlouvy o dílo pro zajištění realizace opravy speciálního hasičského vozidla CAS 16 Iveco 

Magirus, registrační značka OLB-2088, mezi městem Litovel a firmou ASMONT s.r.o., Kostelec na Hané, 

v předloženém znění. 
 

2345/71 uhrazení rozdílu na nájemném za bezesmluvní užívání za období 2015 – 2017 ve výši 34.500 Kč firmou 

Litovelská lesní s.r.o.   
 

2346/71 předloženou nabídku na rekonstrukci chodníku v části ul. Červenská v Litovli, kterou předložila společnost 

SUEZ Technický servis s.r.o. Šumperk. 
 

2347/71 závazné ukazatele a rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání pro školské 

příspěvkové organizace a pro Městský klub Litovel pro rok 2018. 
 

2348/71 výběr dodavatele – Elektro Jarmar s.r.o., Litovel IČ 04288688 – na realizaci akce „ZŠ Jungmannova – 

elektroinstalace a datové rozvody“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel 

a Elektro Jarmar s.r.o., Litovel, v předloženém znění. 
 

2349/71 na základě vnitřní směrnice č. 7/2017, čl. III, odd. 3.2.2 výběr dodavatele – Josef Šon, Litovel 

IČO 68916574 – na realizaci akce „MŠ Gemerská – rekonstrukce soc. zařízení GI“ a zároveň schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Josefem Šonem, Litovel, v předloženém znění. 
 

2350/71 opravu fasády na budově SOŠ Litovel v Komenského ulici. Reklamovaná vada bude dle podepsané smlouvy 

o dílo odstraněna na náklady zhotovitele. Rada města současně schvaluje rozpočtovou změnu k zajištění této 

opravy. Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu ve výši 88.900 Kč ve 

prospěch položky OŠKS – ostatní náležitosti odboru. 
 

2351/71 na základě vnitřní směrnice č. 7/2017, čl. III, odd. 3.1 výběr dodavatele – Jiří Bednářík, IČO 02826631 – na 

realizaci akce „Charita Litovel – výměna oken“ a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem 

Litovel a Jiřím Bednáříkem, v předloženém znění. 
 

2353/71 podání žádosti o dotaci z Programu na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém 

kraji v roce 2018 týkající se projektu „Hry bez hranic 2018“. 
 

2354/71 rozpočtovou změnu č. 9/2018/RM dle důvodové zprávy.  
 

2355/71 instalaci závory na cestě od fotbalového hřiště do lesa. Současně ukládá TS Litovel pořídit závoru ze svých 

prostředků. 
 

2360/71 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízený dopravní prostředek – nákladní 

automobil Ford Transit. 
 

2361/71 nákup zařízení technologie INFRASET pro opravu komunikací pro Technické služby Litovel. 
 
 

2364/71 komisi k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Poskytovatel Technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část 

Myslechovice a v obci Haňovice” v tomto složení: Ing. Z. P., A. V., Ing. K. Z., M. S., Mgr. I. K. 
 

2365/71 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Vlastivědným muzeem Olomouc a městem Litovel, v předloženém 

znění. Předmětem smlouvy je vypůjčení exponátů za účelem výstavy „Loutky“. 
 

2367/71 doporučení hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Město Litovel - Zvýšení dopravní 

bezpečnosti v lokalitě Pavlínka - Technický dozor stavby a koordinátor BOZP“ a schvaluje uzavření 

Příkazní smlouvy s vítězným uchazečem: SHP TS s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČ: 28342771. 
 

2368/71 zveřejnění pronájmu prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova, v souladu 

s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše nájemného nejméně 

10.000 Kč. 

 

Rada města Litovel: 
 

2357/71 bere na vědomí informace o optimalizaci ekonomiky sběrného dvora a ukládá vedoucímu OŽP předložit 

návrh komplexní změny OZV o systému shromažďování a třídění odpadů na území města Litovel do příští 

RM. 
 



2358/71 uděluje výjimku z OZV 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

dle čl. 3, omezující opatření (3), při veřejnosti přístupné akci, konané dne 27. dubna 2018, v době od 16.00 - 

22.00 hod., na hřišti v areálu Sokolovny v Litovli, pořadateli akce Sdružení nezávislých kandidátů Litovel. 
 

2359/71 nepřijímá pro Technické služby Litovel již nepotřebný nákladní automobil Multicar M25. Rada města 

souhlasí s prodejem případně ekologickou likvidací nákladního automobilu Multicar M25 a souhlasí 

s převodem tržby z prodeje do Fondu reprodukce majetku na jeho posílení. 
 

 

2362/71 bere na vědomí poznatky z vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2017. Současně ukládá provést poptávkové 

řízení u místních taxislužeb za účelem přepravy osob starších 75 let po Litovli a částí Litovle dle podmínek 

uvedených v DZ a získané poznatky předložit na zasedání zastupitelstva města k rozhodnutí. 
 

2363/71 se seznámila s nabídkou prostor vhodných k rekonstrukci pro potřeby multifunkčního kulturního sálu 

a komunitního domova pro seniory od Spolku ekologické organizace PagoPago Tři Dvory. Rada města tuto 

nabídku nepřijímá. 
 

2366/71 ukládá vedoucímu FO, aby akci „Odpadní kanál rybníka Uničovský“ zapracoval do rozpočtových změn. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel schválit: 
 

2327/71 výkup dotčené části pozemku parc.č. 1815, k.ú. Litovel o výměře cca 5 m
2
 od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových za účelem připravované realizaci akce: „Most přes Mlýnský potok“ za předběžně 

stanovenou cenu 430 Kč/m
2
 (konečná výše kupní ceny se může mírně lišit od ceny předběžné). 

 

2331/71 znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2018 z rozpočtu města Litovel pro 

Římskokatolickou farnost Litovel ve výši 200.000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Marka v roce 2018 

(pouze spoluúčast k dotaci). Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvedenou podmínku spoluúčasti ve 

smlouvě zrušit. 
 

2352/71 rozpočtovou změnu ve výši 130.000 Kč na opravu střechy kostela Církve čs. husitské v Chudobíně. 
 

2356/71 poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu K. M. z Litovle na opravu objektu v Nasobůrkách, 

v celkové výši 298.000 Kč, z toho 200.000 Kč dle titulu č. 3 – nová střecha a 98.000 Kč dle titulu č. 4 - 

výměna oken a vchodových dveří. Úrok 1%, splatnost 5 let. 
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

       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.     


