
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 74. schůze Rady města Litovel, konané dne 10. května 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2419/74 uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Plán protipovodňové ochrany města Litovel“ mezi městem Litovel 

a společností Valbek, spol. s.r.o., středisko Ústí nad Labem, v předloženém znění. 
 

2420/74 záměr vybudování workoutového hřiště, zároveň doporučuje tento bod zapracovat do rozpočtu města Litovel 

na rok 2019. 
 

2422/74 schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 288 ostatní plocha, o výměře 45 m
2
, v k.ú. 

Rozvadovice, pro zřízení odstavné plochy vlastním nákladem. Cena pronájmu činí 20 Kč/m
2
/rok. 

Dlouhodobý pronájem bude uzavřen na 5 let s možností dalšího prodloužení s výpovědní lhůtou 6 měsíců. 
 

2424/74 uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku, parc.č. 186/4, v areálu 

bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle, který slouží ke koupání mezi městem Litovel a nájemci, K. a K. K. 

z Nové Vsi, za účelem zajištění rekreačních služeb občerstvení a sportovního vyžití v areálu, na dobu 

určitou, s účinností od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018. 
 

2427/74 poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na podporu zřizování a provozu schránek pro odložené děti. Současně rada 

města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Babybox pro odložené děti - 

STATIM, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 
 

2428/74 poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2018. Současně rada města 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. N. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2429/74 poskytnutí dotace ve výši 7.000 Kč na účast na Sokolském sletu v Praze. Současně rada města schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ Sokolem Unčovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2431/74 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na účast ve finále taneční soutěže MIA FESTIVAL v Praze ve dnech 

26. 5. 2018 a 1. 6. 2018. Současně rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2432/74 přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění služeb TIC Litovel 2018“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi Olomouckým krajem a Městským klubem Litovel, v předloženém znění. Současně souhlasí 

s přijetím dotace na projekt „Hanácké Benátky 2018“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi Olomouckým krajem a Městským klubem Litovel, v předloženém znění. 
 

2433/74 uzavření Smlouvy o dílo číslo 2018025S o výkonu autorského dozoru týkající se realizace akce „Výstavba 

kanalizační sítě ve městě Litovel, místní část Myslechovice a v obci Haňovice“, mezi městem Litovel, obcí 

Haňovice a VODIS Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 
 

2434/74 uzavření předložené Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Bohdanem Pazderou, Olomouc, Schweitzerova 

529/109a, 779 00 Olomouc IČ: 66190975 pro realizaci „Obnovy nátěru fasády radniční věže v Litovli“. 
 

2435/74 uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi majitelem dotčených 

pozemků parc.č. 1570/6, k.ú. Litovel a parc.č. 1629/1, k.ú. Litovel Povodí Moravy, s.p. a městem Litovel 

v souvislosti s realizací akce „Litovel - místní komunikace Čihadlo“, v předloženém znění. 
 

2436/74 uzavření Smlouvy o dílo na vypracování společné projektové dokumentace pro doplnění jednotné kanalizace 

v Litovli v Dukelské ulici mezi městem Litovel a společností Vodis Olomouc s.r.o., v předloženém znění. 
 

2437/74 uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Litovel - Rekonstrukce hradební zdi ul. Smyčkova 

a Havlíčkova“ mezi městem Litovel a firmou OSA STERA s.r.o., v předloženém znění. 
 

2438/74 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Odkanalizování 

a likvidace odpadních vod místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“ 

mezi městem Litovel a dodavatelem AQUA PROCON s.r.o., Brno, v předloženém znění. 
 

2439/74 uzavření předloženého dodatku smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS 

jeho další obnově a rozvoji mezi městem Litovel a GORDIC spol. s.r.o. 

 

 

 
 



2442/74 uplatnění smluvních pokut dle uzavřených smluv:  

  - „GJO Litovel – vstup do šaten“, uzavřené mezi zhotovitelem Litovelskou stavební s.r.o. a ML dne 

29. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 s termínem dokončení do 12. 12. 2017 – ke dni 10. 5. je zhotovitel 

v prodlení 149 dní, smluvní pokuta za 1 den prodlení je 10.692,72 Kč, ke dni jednání RML za 149 dní je ve 

výši 1.593.215,28 Kč   

  - „Záložna Litovel – přístavba výtahu“, uzavřené mezi zhotovitelem Litovelskou stavební s.r.o. a ML dne 

30. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 s termínem dokončení do 30. 11. 2017 – ke dni 10. 5. je zhotovitel 

v prodlení 161 dní, smluvní pokuta za 1 den prodlení je 10.513,10 Kč, ke dni jednání RML za 161 dní je ve 

výši 1.692.609,10 Kč. 
 

2443/74 a doporučuje oddělení VV připravit prováděcí projektovou dokumentaci řešení centrální vzduchotechniky 

a klimatizace části objektů čp. 778 a 779 dle zpracované studie a předložit ZML spolu s rekonstrukcí 

silnoproudých a slaboproudých rozvodů objektů 778 a 779 na nám. Přemysla Otakara v Litovli při 

sestavování rozpočtu města na rok 2019. 
 

2444/74 nabídku Městské teplárenské společnosti Litovel a. s. na realizaci rekonstrukce otopné soustavy - zadní trakt 

v budově sokolovny v Unčovicích a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Litovel 

a Městskou teplárenskou společností Litovel a.s., v předloženém znění. 
 

2445/74 požadavek OV Březové na vybudování hřiště z asfaltového povrchu v Březovém a ukládá odboru MHaSI 

připravit výběrové řízení a příslušnou rozpočtovou změnu na 29. zasedání zastupitelstva města. 
 

2446/74 předloženou nabídku p. Rostislava Sklenáře, Unčovice 124, na realizaci opravy střechy kaple v Březovém 

a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, v předloženém znění. 

 

2447/74 doporučení komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu Vítězná 

104/14, Litovel, zateplení obvodového pláště a střechy“ soutěž zrušit a souhlasí s přímým zadáním 

osvědčené firmě VESTAV group s.r.o. Vyškov, včetně uzavření předložené smlouvy o dílo. 
 

2451/74 rozpočtové změny 12/2018/RM až 14/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2458/74 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a FCC Litovel, s.r.o., jejímž předmětem je poskytnutí 

finančního daru ve výši 218.100 Kč za účelem podpory školních, sportovních a ekologických aktivit města 

Litovel v roce 2018, v předloženém znění. 

 

Rada města Litovel: 
 

2421/74 neschvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 288 ostatní plocha, o výměře 45 m
2
, v k.ú. 

Rozvadovice, za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování vozidel. 
 

2423/74 nedoporučuje zastupitelstvu města akceptovat druhou nabídku p. J. P., na odkup pozemků parc.č. 38/2 

zahrada, o výměře 137 m
2
 a parc.č. 430 ostatní plocha o výměře 577 m

2
, v k.ú. Chudobín za nabízenou 

částku 690 Kč/m
2
 a využít je pro veřejné účely. 

 

2425/74 bere na vědomí výpověď pana Z. H. ze Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor v Savíně č. 15, 

užívané jako Pohostinství, uzavřené dne 27. 12. 2001. Výpovědní lhůta dle uzavřené nájemní smlouvy je 

tříměsíční. Nájemní vztah bude ukončen ke dni 31. 7. 2018. 
 

2426/74 nesouhlasí v souladu se Zásadami města Litovel o hospodaření s obecními byty s podnájmem bytu č. 1 

v ul. 1. máje 800 v Litovli. 
 

2430/74 nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč pro Motosport Hlavinka z.s. na podporu účasti na 

automobilových závodech. Důvodem pro neposkytnutí dotace je omezený rozpočet města a velký počet 

podobných žádostí. 
 

2449/74 bere na vědomí předloženou informaci o převodu finančních prostředků určených na činnost odborného 

lesního hospodáře. 
 

2450/74 bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech města Litovel 

k 30. 4. 2018. 
 

2452/74 uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č.4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2012, 

o veřejném pořádku, z čl. 6, odst. 1., z místa používání zábavní pyrotechniky dle čl. 4, při odpálení 

ohňostroje v rámci celoměstské akce, konané dne 9. června 2018, „Hanácké Benátky“. Začátek ohňostroje 

bude před budovou Gymnázia Jana Opletala v Litovli, ve 22.00 hod. 
 

2453/74 bere na vědomí předloženou zprávu o jednání s daňovým poradcem. 
 

2455/74 bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za první čtvrtletí 2018. 
 

2456/74 bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za první čtvrtletí 2018, včetně plnění finančního plánu. 
 



2457/74 bere informaci o hygienickém auditu ŠJ Litovel na vědomí a ukládá vedoucímu OŠKS předložit a projednat 

materiál „Rekonstrukce obalu budovy ŠJ Litovel“ na Komisi pro investice a výstavbu.   

 
 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel: 
 

2440/74 - zrušit část b) usnesení č. 18/27 přijatého na 27. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které zní:  

 b) ukládá RML schválit uzavření  předložené veřejnoprávní smlouvy (za stejných podmínek jako byla 

uzavřena smlouva do konce roku 2017) o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace, tj. zapsaným spolkem 

Akselit z. s., zastoupený jeho předsedou J. S. a městem Litovel, jako poskytovatelem dotace ve výši 

70.000 Kč k úhradě služby spočívající v přepravě seniorů od 65 let, osob s omezenou schopností pohybu, 

ZTP, ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, hřbitov, rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do Litovle a zpět. Služba 

se poskytuje pouze na přepravu členů zapsaného spolku Akselit.  

 - schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (za stejných podmínek jako byla uzavřena 

smlouva do konce roku 2017) mezi příjemcem dotace, tj. zapsaným spolkem Akselit z. s., zastoupený jeho 

předsedou J. S. a městem Litovel, jako poskytovatelem dotace ve výši 70.000 Kč k úhradě služby spočívající 

v přepravě seniorů od 65 let, osob s omezenou schopností pohybu, ZTP, ZTP/P k lékaři, na úřad, poštu, 

hřbitov, rehabilitace, nádraží po Litovli nebo do Litovle a zpět. Služba se poskytuje pouze na přepravu členů 

zapsaného spolku Akselit. 
 

2441/74 schválit přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu JSDH 2018 - 

dotační titul č. 1 Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení 

JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem 

a městem Litovel, v předloženém znění. 
 

2448/74 schválit zmocnění pro RM k provádění rozpočtových opatření dle důvodové zprávy. 
 

2454/74 schválit u knihy „Litovel – Velké dějiny města“ 1 260 ks tohoto díla k prodeji a 200 ks k reprezentaci města. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Viktor Kohout     David Baroň 

                    místostarosta města              člen rady města 

 

 

                      
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami.     


