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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 79. schůze Rady města Litovel, konané dne 19. července 2018 

 

Číslo: RM/2551/79/2018 

Rada města Litovel vyhovuje žádosti ředitelce ZŠ Jungmannova Litovel a současně souhlasí 

s vyplacením její odměny v červenci za měsíc červen.

 

Číslo: RM/2552/79/2018 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel záměr odprodat pozemek parc.č. 856/55, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel o výměře 390 m2.

 

Číslo: RM/2553/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc.č. 1568/3, zahrada 

o výměře 72 m
2
 za cenu min. 250 Kč/m

2
. Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města 

Litovel tento pozemek odprodat.

 

Číslo: RM/2554/79/2018 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel záměr odprodat pozemek parc.č. 330/9, 

ostatní plocha, v k.ú. Litovel.

 

Číslo: RM/2555/79/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pozemek parc.č. 330/9, ostatní plocha, 

v k.ú. Litovel pronajmout.

 

Číslo: RM/2556/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor sloužící podnikání v objektu 

č. p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova za smluvní nájemné nejméně 5.000 Kč/měsíc.

 

Číslo: RM/2557/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje v souladu se zveřejněním záměru dle § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. 

v platném znění, předložené Nájemné smlouvy na pronájem částí pozemků v rozsahu: 

Nájem (A) 

P. a J. T., Litovel, celkem 612 m
2
 z částí pozemků (322/1, 9 m

2
; 833/2, 382 m

2
; 833/4, 203 m

2
; 301/7, 

18 m
2
) za roční nájemné 1.224 Kč. 

Nájem (B) 

R. M. a R. S., Litovel, celkem 622 m
2
 z pozemku, parc.č. 833/2, za roční nájemné 1.244 Kč. 
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Nájem (C) 

K. K., J. K., K. K., Litovel, celkem 826 m
2 z částí pozemků (1637/22, 139 m

2
; 833/2, 550 m

2
; 833/1, 

131 m
2
; 835/7, 6 m

2
) za roční nájemné 1.652 Kč. 

Všechny pozemky jsou v k.ú. Litovel, nájem na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2018.

 

Číslo: RM/2558/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění záměru města v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. č. 128/2000 

Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na pronájem části pozemku parc.č. 1638/22, ostatní plocha/jiná 

plocha, v k.ú. Litovel, díly číslo 1-7.

 

Číslo: RM/2559/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského dne 

v Chořelicích dne 30. 6. 2018. Současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této 

akce.

 

Číslo: RM/2560/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na organizační zajištění dětského dne 

v Rozvadovicích dne 1. 9. 2018. Současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem 

Litovel a Mysliveckým spolkem Unčovice v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této 

akce.

 

Číslo: RM/2561/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 7.000 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí 

„Starám se o svoji řeku“, která se konala v červnu 2018. Současně schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí daru mezi městem Litovel a ADETO, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající 

se této akce.

 

Číslo: RM/2562/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na podporu činnosti mládeže. 

Současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Rychlostní kanoistika 

Litovel, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2563/79/2018 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 43.900 Kč na organizační zajištění 

charitativního koncertu. Důvodem pro neposkytnutí dotace je omezený rozpočet města a velký počet 

podobných žádostí.
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Číslo: RM/2564/79/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout dotaci ve výši 77.100 Kč, z MV, 

prevence kriminality na akci Prázdninový pobyt.

 

Číslo: RM/2565/79/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotaci v hodnotě 

1.000.000 Kč, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a dofinancovat min. 50% část nákladů na část akce 

z rozpočtu města. Současně Rada města Litovel schvaluje výjimku ze směrnice k VZ týkající se výběru 

dodavatele stavby.

 

Číslo: RM/2566/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést 

stavbu mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 

Olomouc a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 92 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Víska 

u Litovle, obec Litovel a parc.č. 99/1 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu č. IP-12-8022587/VB/1 Víska, RD, Baloun – 

přípojka kNN vNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML 

ze dne 24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m délky, min. 3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2567/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci ENCO group, s.r.o., se sídlem: Olomouc, 

Kosmonautů 989/8, PSČ 772 11 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc. č. 1574/9, 1675/2, 

1574/8, v k.ú. Litovel, obec Litovel, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu č. IZ-12-

8001260/SOBS VB/1) Litovel Čihadlo. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku 

schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 200 Kč/m délky, min. 5.000 Kč. K takto stanovené náhradě 

bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2568/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů, která doplňuje smlouvu o stálém 

právním zastoupení mezi městem Litovel a společníky Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2569/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku na ulici Sušilova 

v Litovli. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SUEZ Technický servis s.r.o., 

Šumperk, v předloženém znění.

 



 

  Stránka 4 z 8 

Číslo: RM/2570/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Březové - úprava 

povrchu sportovního hřiště“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností STRABAG a.s., 

v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2571/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi městem Litovel a Projekční kanceláří 

Ing. Josef Popelka s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci vnitřních rozvodů plynu 

a vytápění objektu č. p. 754 v Litovli, nám. Přemysla Otakara.

 

Číslo: RM/2572/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů v parku VETUS OPPIDUM (Staré město) Litovel, 

Litovel, okres Olomouc“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Státním fondem životního 

prostředí ČR, Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2573/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo o autorském dozoru projektanta. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Hynkem Hradským, projekční kancelář, Švermova 530, Litovel, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2574/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Odpadní kanál rybníka 

„Uničovský“, k.ú. Litovel“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností AQUATEST a.s., 

Praha 5, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2575/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. SML 08/38 ze dne 

29. 2. 2008 mezi městem Litovel a firmou FCC Litovel, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2576/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků určených na činnost 

odborného lesního hospodáře.

 

Číslo: RM/2577/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních 

účtech města Litovel k 30. 6. 2018.
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Číslo: RM/2578/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města za období leden až červen 2018.

 

Číslo: RM/2579/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 24/2018/RM až 27/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2580/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu 28/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2581/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu. Současně doporučuje Zastupitelstvu města 

Litovel schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.

 

Číslo: RM/2582/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou zprávu o jednání s daňovým poradcem.

 

Číslo: RM/2583/79/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel přijmout rozpočtovou změnu na výměnu 

kotle v budově ZŠ na Palackého ulici dle důvodové zprávy. Současně Rada města Litovel doporučuje 

Zastupitelstvu města Litovel zrušit v rozpočtu města Litovel akci „ZŠ Vítězná – oprava střechy na bazéně“ 

a schválit rozpočtovou změnu na výměnu kotle v budově ZŠ na Palackého ulici.

 

Číslo: RM/2584/79/2018 

Rada města Litovel nemá námitek ke zřízení školní družiny v budově ZŠ na Palackého ulici. Současně 

nemá námitek k plánovanému snížení kapacity Základní školy, Dětského domova a Školní jídelny Litovel, 

jejíž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

 

Číslo: RM/2585/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice č. 7/2017/RML, zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách města Litovel, výběr dodavatele - Elektro Jarmar s.r.o., Sadová 240/4, 784 01 

Litovel pro realizaci akce „Služebna Městské policie Litovel – stavební úpravy“. Současně schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Elektro Jarmar s.r.o., Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2586/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s navrhovaným postupem odboru MHaSI směřující k obnově místní 

památky - doplnění kamenné balustrády u kříže Kalvárie na návsi v Myslechovicích, pozemek parc.č. 395, 

k.ú. Myslechovice.
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Číslo: RM/2587/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny částí pozemku parc.č. 946/55, orná půda, v k.ú. 

Červenka o výměře 160 m
2
 z celkové výměry 1 890 m

2
 od majitele ZP Červenka a.s. za stejnou výměru 

oddělenou z pozemku parc.č. 267, orná půda, v k.ú. Tři Dvory od majitele město Litovel o celkové výměře 

1 416 m
2
 a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu pozemků schválit.

 

Číslo: RM/2588/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou na zajištění projekčních prací na úpravu ulic Šmakalova a ČSA 

v Litovli, kterou předložil na základě poptávky Ing. Luděk Vrba.

 

Číslo: RM/2589/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Územní studii veřejných prostranství v místní části Víska.

 

Číslo: RM/2590/79/2018 

Rada města Litovel nesouhlasí s rozšířením projektové přípravy akce „Odkanalizování a likvidace OV 

místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou“ o oblast pěti chat v zadní 

části Savína. 

 

Číslo: RM/2591/79/2018 

Rada města Litovel  

bere na vědomí 

- žádost pořadatele veřejnosti přístupné akce M. Z., Olomouc, v zastoupení vedení Pivovaru Litovel, 

v záležitosti spolupráce při akci „Litovelský otvírák“. 

- informaci o vyřešení parkování vozidel účastníků akce na soukromých pozemcích, parc.č. 1510/16, 

150/32, 1505/15, vše orná půda, v k.ú. Litovel. 

 

 souhlasí 
- aby na přilehlých chodnících a zelených plochách v ulici Palackého v den konání akce nebyly ze strany 

města sjednány žádné pronájmy pro stánkaře, či atrakce. 

 - s uzavírkou ulice Palackého v době od 5.00 hod. dne 11. 8. 2018 do 3.00 hod. dne 12. 8. 2018 v úseku 

křížení ulice Palackého s pivovarskou vlečkou, po křížení ulic Palackého - Nasobůrská. 

 

uděluje výjimku  
z OZV 4/2016, kterou se mění OZV 12/2012 o veřejném pořádku (článek 1), dle čl. 6, odst. 1. z místa 

používání zábavné pyrotechniky, dle článku 4, pořadateli akce. 
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Číslo: RM/2592/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje přijetí majetku nepatrné hodnoty, o kterém bylo rozhodnuto v rámci 

dědického řízení JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, usnesení 29D111/2017-51 

a 29D111/2017-68, a uplatnění pohledávky zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., 

Mladeč, Nové Zámky 2, 784 01 Litovel v celkové výši 1.520 Kč.

 

Číslo: RM/2593/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost zástupců litovelského muzea v rámci organizování veřejnosti 

přístupné akce k 500. výročí Střelecké historie, která se bude konat na veřejném prostranství před Muzeem 

v Litovli, dne 22. září 2018 a pro tuto akci: 
 

- souhlasí s bezplatným zapůjčením inventáře z krizového řízení (6 stánků, 4 stoly, 8 lavic a zábrany). 
 

- uděluje výjimku z OZV 1/2016 ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

dle čl. 3, omezující opatření (3) pořadateli akce. 

 

Číslo: RM/2594/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s převodem peněz z Rezervního fondu do Investičního fondu pro Technické 

služby Litovel.

 

Číslo: RM/2595/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím max. 400 ks propagačních vstupenek na Městské přírodní 

koupaliště Litovel v hodnotě 5 Kč pro ubytované hosty Apartmánů Pekin.

 

Číslo: RM/2596/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím max. 400 ks propagačních vstupenek na Městské přírodní 

koupaliště Litovel v hodnotě 5 Kč pro ubytované hosty Apartmánů a Ubytování Mlýnice Litovel.

 

Číslo: RM/2597/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s umístěním mobilní WC toalety v blízkosti parku Míru ve variantě 

s možností mytí rukou v období srpen až říjen 2018. Náklady za pronájem mobilní WC toalety budou 

financovány OŽP.

 

Číslo: RM/2598/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 21. 6. 2018.

 

Číslo: RM/2599/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze zasedání komise sociální a zdravotní ze dne 28. 5. 2018.
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Číslo: RM/2600/79/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze setkání komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 

6. 6. 2018.

 

Číslo: RM/2601/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na úhradu nákladů spojených 

s účastí týmu mažoretek na ME, které se koná v září 2018 v Srbsku. Současně schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel z.s. v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2602/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na úhradu nákladů spojených 

s oslavami 107 let od založení sboru, které se konaly v červnu 2018. Současně schvaluje uzavření smlouvy 

o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající 

se této akce. 

 

Číslo: RM/2603/79/2018 

Rada města Litovel souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na poháry pro soutěžící družstva 

15. ročníku závodů hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“, který se konal 5. 7. 2018 ve Vísce. 

Současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Víska v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2604/79/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel 

a Římskokatolickou farností Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Zdeněk Potužák                          Viktor Kohout                             

                        starosta města                      místostarosta města   
 


