
M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  
 

ze 76. schůze Rady města Litovel, konané dne 31. května 2018 
 

 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

2461/76 Statut Seniorklubu Litovel. 
 

2462/76 předložený návrh Směrnice o převodu volných finančních prostředků. 
 

2463/76 uzavření Dohody o zachování dopravní obslužnosti mezi městem Litovel a Head Sport s.r.o. v rámci 

připravované akce „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném 

území města Litovle“. 
 

2465/76 předloženou nabídku společnosti ADEN LP s.r.o., Jeseník nad Odrou na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a provádění stavby zemního vedení veřejného osvětlení 

+ osvětlovacích těles, místního rozhlasu a chrániček pro optické kabely (internet) a uzavření Smlouvy o dílo 

na zhotovení projektové dokumentace mezi městem Litovel a společností ADEN LP s.r.o., Jeseník nad 

Odrou, v předloženém znění. 
 

2466/76 zveřejnit záměr města dle ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb. změnit Nájemní smlouvu, uzavřenou dne 

2. 12. 2003, k pozemku, parc.č. 479/20, díl č. 10, orná půda, o výměře 200 m
2
, v k.ú. Litovel, z důvodu 

rozšíření okruhu nájemců pronajímané části pozemku. Ostatní podmínky smlouvy ze dne 2. 12. 2003 

zůstanou beze změn. 
 

2467/76 ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 833/2 zahrada, o výměře 260 m
2
, dle Nájemní smlouvy pro 

nájemce manžele M. a J. P., v souladu s čl. V. smlouvy dohodou, k datu 30. 6. 2018.  Do doby ukončení 

nájmu uhradí nájemci poměrnou část nájemného za rok 2018 ve výši 260 Kč (od 1. 1. do 30. 6. 2018). 

Současně schvaluje zveřejnění pronájmu pozemku (případně části pozemku) parc.č. 833/2 zahrada, v k.ú. 

Litovel, za účelem zřízení zeleninové zahrádky, na dobu neurčitou za nájemné 2 Kč/m
2
/rok. 

 

2470/76 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na provoz a činnost Pony klubu Olešnice. Současně rada města 

schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Pony klubem Olešnice, 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 
 

2473/76 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi oprávněným, 

tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, zastoupená na základě plné moci T. P., Manažerem útvaru Obnova 

DS a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků, parc.č. 174/3, 175/1, 511, 573/1, 514,574, 178/6, 507/1, 

507/2, 507/3, 508, 573/3, 578, 644, 62/1, 63/1, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, dále budovy č.p. 56, způsob 

využití rodinný dům, část obce Litovel Unčovice, postavené na pozemku parc.č. st. parc.č. 34/1, v k.ú. 

Unčovice, obec Litovel  a pozemku, parc.č. 217, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, jehož součástí je stavba - 

budovy bez č.p./č.e., způsob využití stavba občanského vybavení, pro stavbu, č. IE-12-8004970 „Zařízení 

distribuční soustavy“, Unčovice. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene, a to v rozsahu 2 750 bm 

kabelového vedení NN + 31 ks přípojkových pilířů + 2 ks přípojkových skříní na budově + 1 ks betonový 

sloupu trafostanice, byla sjednána dle sazebníku schváleného ZML ve výši 463.500 Kč. K takto určené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2474/76 Smlouvu o budoucí o nájemní smlouvě mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

zastoupená na základě plné moci ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice, ČSA 961 a městem 

Litovel, jako vlastníkem lávky pro pěší přes Náhon Litovel – lávka je umístěná na pozemku parc.č. 1627/6 

vodní plocha, k.ú. Litovel, obec Litovel, kdy v rámci stavby: „Litovel, Dukelská, Olomoucký kraj – VNk 

(IZ-12-8001010)“ oprávněný umístí na stávající lávku pro pěší dočasné kabelové vedení VN. Výše 

nájemného je stanovena dohodou ve výši ceny obvyklé, tj. ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní 

rok. K takto určené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. 
 

2476/76 předloženou Smlouvu o poskytování Servisních služeb – GDPR mezi městem Litovel a AutoCont CZ a.s., 

Ostrava, v souvislosti s nově uloženými povinnostmi vyplývajícími z nařízení evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679, které stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

a volném pohybem osobních údajů pro celou Evropu a zabezpečením výkonu nově vytvořené pracovní 

pozice Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR. Měsíční paušál za poskytování kompletních 

servisních služeb vč. výkonu pracovní pozice pověřence je dohodnut ve výši 14.000 Kč. K takto určené 

úhradě bude připočtena DPH v zákonné výši. Smlouva o poskytování Servisních služeb – GDPR bude platná 

pouze do 31. 12. 2018. 
 

2478/76 uzavření Smlouvy o poskytování služeb (SML/0150/2018/IT) a dále Smlouvy o zpracování osobních údajů 

(SML/0151/2018/IT) mezi městem Litovel a as4u.cz, s.r.o., Liberec, v předloženém znění. 



 

2479/76 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvy o nájmu 

č.: 957/60/2018 mezi městem Litovel a majitelem dotčeného pozemku parc. č. 298/1, k.ú. Nasobůrky, Lesy 

České republiky s. p., v předloženém znění. 
 

2480/76 uzavření předložené Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00091 

mezi městem Litovel a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha, v rámci připravované akce 

Cyklistická stezka Litovel - Tři Dvory. 
 

2481/76 uzavření Kupní smlouvy mezi městem Litovel a společností GABEN, spol. s r.o. se sídlem Hájkova 558/1, 

Ostrava Přívoz, v předloženém znění. 
 

2484/76 předložený Dodatkem ke smlouvě o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel, jako příloha 

smlouvy č. 4, mezi městem Litovel a LK-DOS s.r.o., Jaroměř a pověřuje starostu města Ing. Z. P. jejím 

podpisem.     
 

2485/76 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel - místní část 

Myslechovice a v obci Haňovice“ mezi městem Litovel a dodavatelem Sdružení Litovel 2017, 

v předloženém znění.    
 

2489/76 rozpočtové změny 15/2018/RM až 19/2018/RM dle důvodové zprávy. 
 

2490/76 zpracovanou Územní studii veřejných prostranství v místní části Březové. 
 

2491/76 vyhrazení jednoho parkovacího místa pro služební vozidlo Městské policie Litovel, a to v prostoru 

parkoviště, dle předložené varianty 2. 
 

2493/76 zadávací dokumentaci na akci: „Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava 

zastropení vodního toku při ulici Husova“. 
 

2494/76 zadávací dokumentaci na akci: „Odpadní kanál rybníka ,,Uničovský“, k.ú. Litovel“. 
 

2496/76 Cloudové řešení pomocí technologie OneDrive v základní velikosti 1 TB pro využívání města Litovel. 
 

2497/76 udělení ocenění „Osobnost roku“ a finanční odměny dle předloženého návrhu. 
 

2498/76 aktualizaci Knihovního řádu Městské knihovny v Litovli, od 1. 6. 2018 a ukládá vydat zpracované v podobě 

vnitřní směrnice dle Pravidel pro vydávání vnitřních dokumentů, platné od 1. 7. 2017. 
 

2499/76 Technickým službám Litovel předložený odpisový plán na nově pořízené zařízení – INFRASET  pro opravu 

komunikací. 
 

2501/76 předložené návrhy na ocenění Litovelské naděje 2018 a rozhodla, že ocenění obdrží čestné uznání a finanční 

hotovost ve výši 1.000 Kč. 

 

Rada města Litovel: 
 

2464/76 bere na vědomí Zápis z jednání ve věci odblokování situace k požadavku věcné komunikace některých členů 

ZML s občany města. 
 

2468/76 nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na podporu činnosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR. Důvodem pro neposkytnutí příspěvku je omezený rozpočet města a velký počet podobných žádostí. 
 

2469/76 nevyhovuje žádosti Osadního výboru Březové na poskytnutí finančního daru na drobné dárky pro matky 

z důvodu její zjevné právní nepřípustnosti. 
 

2486/76 bere na vědomí informace o plnění rozpočtu města za období leden až duben 2018. 
 

2488/76 bere na vědomí předloženou zprávu o jednání s daňovým poradcem. 
 

2492/76 nominuje zástupce města Litovel do orgánů Sdružení cestovního ruchu Střední Moravy, do správní rady 

Ing. R. V. a do dozorčí rady V. K. 
 

2495/76 bere na vědomí Zápis o průběhu konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc, příspěvkové organizace a jmenuje stávající ředitelku Mgr. Z. A. do funkce ředitelky 

školy k datu 1. 8. 2018. 
 

2500/76 se seznámila s předloženými stížnostmi obyvatelek ul. Javoříčská a ul. Kysucká, postupuje jejich vyřizování 

a čeká na stanovisko od právničky města. 

 

 

 

 
 



 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města Litovel: 
 

2471/76 schválit přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2018 na realizaci akce „Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví“ 

a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem. 
 

2472/76 schválit přijetí dotace v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje - Program na podporu kultury 

v Olomouckém kraji v roce 2018 na vydání publikace Litovel - velké dějiny města a uzavřít Smlouvu 

o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Olomouckým krajem. 
 

2475/76 vyhovět žádosti společnosti TORUN Czech s.r.o., Třídvorská 108, 784 01 Červenka o schválení změny 

kupujícího, a to tímto postupem: 

1. revokovat usnesení ZML č.13/27, které zní: 

schvaluje předloženou kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 208/1, orná půda o výměře 10 063 m
2
, v k.ú. 

Nasobůrky za cenu 500 Kč/m
2
 + DPH firmě TORUN CZEH s.r.o., Třídvorská 108, 784 01 Červenka, 

dle podmínek schválených usnesením ZML č. 4.3/26 a pověřuje starostu města k podepsání Kupní smlouvy 

dle výše uvedených ujednání. 

2. schválit předloženou Kupní smlouvu na prodej pozemku par.č. 208/1, orná půda o výměře 10 063 m
2
, 

v k.ú. Nasobůrky za cenu 500 Kč/m
2
 + DPH firmě TORUN Invest GmbH, 40880 Ratingen, Kaiseswerther 

Str. 115, Spolková republika Německo, registrační číslo 147/5876/1439, za podmínek schválených 

usnesením ZML č. 4.3/26. 

3. starostu města pověřit k podepsání Kupní smlouvy dle výše uvedených ujednání. 
 

2477/76 schválit uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a obcí Slavětín na poskytnutí daru ve výši 

24.000 Kč na projekt „pošta partner“, v předloženém znění. 
 

2482/76 schválit předložené znění smlouvy mezi městem Litovel a K. D. o podpoře B. D. při její sportovní přípravě.   
 

2483/76 schválit předložené znění smlouvy mezi městem Litovel a ZŠ Vítězná Litovel o poskytnutí finanční 

výpomoci na předfinancování akce, na kterou získala škola dotaci.    
 

2487/76 schválit Závěrečný účet města Litovel za rok 2017 a účetní závěrku města Litovel k 31. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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.     


