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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 81. schůze Rady města Litovel, konané dne 13. září 2018 

 

Číslo: RM/2655/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje upravenou písemnost určenou Ing. P. V. ve věci vyhodnocení končícího 

volebního období.

 

Číslo: RM/2656/81/2018 

Rada města Litovel nedoporučuje Zastupitelstvu města Litovel odprodat pozemky parc.č. 57/45 orná 

půda o výměře 1422 m2  a 57/47 orná půda o výměře 1423 m2 v k.ú. Chudobín a ponechat je v současném 

pronájmu.

 

Číslo: RM/2657/81/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na podporu činnosti Hospice na Svatém Kopečku v roce 

2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Hospicem na Svatém Kopečku 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2658/81/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2.000 Kč na nákup pohárů a věcných darů pro soutěžící hasičské 

soutěže veteránů, která se konala 1. září 2018. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Savín v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této akce.

 

Číslo: RM/2659/81/2018 

Rada města Litovel: 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění akce GRAFFITI JAM 

dne 8. 9. 2018 v Litovli. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. J., Litovel v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se této akce.
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Číslo: RM/2660/81/2018 

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

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

874/8, PSČ 405 02 zastoupený společností EC služby, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh 

a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1577/28, v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsaných na 

LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu č. IP-12-8022942/SOBS VB/1 – 

zařízení distribuční soustavy. 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/2661/81/2018 

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

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

874/8, PSČ 405 02 zastoupený společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, 

PSČ 779 00 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 1850 vedená jako ostatní plocha, v k.ú. 

Litovel, obec Litovel zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést 

stavbu č. IE-12-8006467/VB/001 Litovel Rybníček - demont. vNN přepojení OM. 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/2662/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00 a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 1, druh pozemku trvalý travní porost a parc.č. 80, druh pozemku trvalý 

travní porost, vše nacházející se v k.ú. Myslechovice, obec Litovel zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu „Myslechovice RD Kvapil – přípojka kNN, č. IP-12-8019665/VB/002“. 

Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 

ve výši 150 Kč/m délky, tj. 7.665 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2663/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností MSEM a.s., se sídlem Collo louky 126, 738 02 Frýdek-Místek a městem Litovel, jako 

vlastníkem pozemku parc.č. st. 1553, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8007958, „Litovel, 1250, Městská tepl. spol. a. s. – DTS“. Zřízení 

věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 

250 Kč/m délky, min. 5.000 Kč, tj. 5.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné 

výši.
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Číslo: RM/2664/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupený společností 

EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00 a městem Litovel, jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 738/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. Savín, 

obec Litovel, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu č. IP-

12-8019438/VB/003 „Savín, RD, Skopalová – přípojka do 50m, kNN“. 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, tj. 3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2665/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností Elektromontáže BLESK, s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 56/56, orná půda v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8011800/VB/001 – zařízení distribuční 

soustavy. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 

24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m délky, tj. 3.000 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2666/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci 

společností EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00 a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemků parc.č. 540, druh pozemku ostatní plocha, parc.č. 542, druh pozemku ostatní 

plocha, a parc.č. 544/1, druh pozemku ostatní plocha, vše nacházející se v k.ú. Unčovice, obec Litovel 

zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu Březové RD Kovář – připojení kNN vNN, 

č. IV-12-8014215/VB/001. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného 

ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 150 Kč/m délky, tj. 3.585 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2667/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje finanční nabídku společnosti AUDIT TEAM, s.r.o. na realizaci kontroly 

příspěvkových organizací. Současně Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

auditorských služeb mezi městem Litovel a společností AUDIT TEAM, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2668/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předložených Smluv o dílo na realizaci akce „Výstavba tří 

antukových kurtů - TJ Tatran Litovel“ s vybranými dodavateli:  

1. Ladislav Podsklan 

2. STUDNY LOUTOCKÝ spol. s r.o. 

3. SIBERA SYSTEM s.r.o. 

4. Vítězslav Plch 
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Číslo: RM/2669/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele a uzavření předloženého návrhu Smlouvy o dílo 

s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., Praha 5.

 

Číslo: RM/2670/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – Sochaři v.o.s., 

Olomouc - na realizaci akce „Litovel, Staroměstské náměstí - restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější 

Trojice“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi vybraným dodavatelem 

Sochaři v.o.s., Olomouc a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2671/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele – Mgr. Werkmann 

Ladislav, Olomouc - na realizaci akce „Myslechovice, rekonstrukce balustrády u kříže se sousoším 

Kalvárie“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi vybraným dodavatelem 

Mgr. Werkmannem Ladislavem a městem Litovel.

 

Číslo: RM/2672/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Odkanalizování 

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

Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi AQUA PROCON s.r.o., Brno a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2673/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje výběr dodavatele LB 2000, s.r.o. na zhotovení díla „Rekonstrukce dešťové 

kanalizace u budovy sokolovny Unčovice“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření 

předloženého návrhu Smlouvy o dílo mezi LB 2000, s.r.o. a městem Litovel.

 

Číslo: RM/2674/81/2018 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI na 82. zasedání Rady města Litovel připravit harmonogram 

prací, které byly plánované na rok 2018 a zdůvodnit, proč se část těchto akcí posouvá do roku 2019.

 

Číslo: RM/2675/81/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit Smlouvu o budoucí 

darovací smlouvě, jejímž předmětem bude bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 1577/30 ost. pl. 

o výměře cca 1895 m2 a parc.č. 1581/2 ost. pl. o výměře cca 1090 m2 v k.ú. a obci Litovel, částí pozemků 

parc.č. 945/1 ost. pl. o výměře cca 335 m2, parc.č. 945/23 ost. pl. o výměře cca 40 m2 a parc.č. 945/28 ost. 

pl. o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. a obci Červenka, a částí pozemků parc.č. 353/1 ost. pl. o výměře cca 

310 m2 a parc.č. 353/3 ost. pl. o výměře cca 25 m2 v k.ú. Tři Dvory u Litovle, obec Litovel k akci 

„Cyklistická stezka Tři Dvory - Litovel v souběhu se silnicí II/447“ mezi městem Litovel a Olomouckým 
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krajem.

 

Číslo: RM/2676/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Obnova povrchové úpravy 

fasády štítové stěny Záložny v Litovli“. Smlouva bude uzavřena mezi B. P. a městem Litovel, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2677/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek ke smlouvě o finanční výpomoci. Dodatek bude uzavřen mezi 

Základní školou Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2678/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o výpůjčce exponátů na výstavu 

500. výročí střeleckých spolků v Litovli. Smlouva bude uzavřena mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci 

a městem Litovel, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2679/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 38/2018/RM až 40/2018/RM dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/2680/81/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtové změny dle důvodové 

zprávy mimo rekonstrukci cesty ke koupališti.

 

Číslo: RM/2681/81/2018 

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

účtech města Litovel k 31. 8. 2018.

 

Číslo: RM/2682/81/2018 

Rada města Litovel postupuje materiál MŠ Svatojánek – žádost o finanční výpomoci do 31. zasedání 

Zastupitelstva města Litovel s tím, že do jeho konání budou doloženy potřebné informace.

 

Číslo: RM/2683/81/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit rozpočtovou změnu ve výši 

50.000 Kč ve prospěch Muzejní společnosti Litovelska, z.s. na přípravné grafické a fotografické práce 

k chystané publikaci o archeologii Litovelska.
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Číslo: RM/2684/81/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď z nájmu pozemku, parc.č. 128/17, podanou nájemcem 

firmou MAD recycling s tím, že dle čl. III. Nájemní smlouvy ze dne 3. 10. 2011 nelze výpověď akceptovat.

 

Číslo: RM/2685/81/2018 

Rada města Litovel nevyhovuje žádosti Mgr. P. G., aby používala obecní veřejnou studnu, umístěnou 

na pozemku parc.č. 395, v k.ú. Myslechovice, za účelem odběru pitné vody. Současně Rada města Litovel 

souhlasí s odběrem užitkové vody z požární nádrže v Myslechovicích pro Mgr. P. G.

 

Číslo: RM/2686/81/2018 

Rada města Litovel uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3, omezující opatření (3), pořadateli akce Českému 

rybářskému svazu, z.s., Litovel, pro akci konanou dne 29. 9. 2018 Rybářské závody a dne 6. 10. 2018 

Výlov rybníků.

 

Číslo: RM/2687/81/2018 

Rada města Litovel uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, čl. 3 omezující opatření (3), pro pana S. Š. z Olomouce 

od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018, za účelem prodeje teplých nápojů a punče z vlastního stánku, umístěného 

na nám. Přemysla Otakara v Litovli ve vyhrazeném prostoru před radnicí.

 

Číslo: RM/2688/81/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis hodnotící komise o otevírání obálek s nabídkami na VZ 

Litovel, nám. Přemysla Otakara 754, rekonstrukce plynofikace vnitřního rozvodu a napojení nových 

nízkotlakých rozvodů do jednotlivých bytů a souhlasí s novým zveřejněním této VZ na profilu zadavatele 

s termínem realizace po ukončení topné sezony v r. 2019. 

 

Číslo: RM/2689/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje nový rozpis účelově vázaných příspěvků a podmínky pro jejich čerpání 

v roce 2018 pro Základní školu Vítězná, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/2690/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídě Mateřská škola G. Frištenského, 

příspěvková organizace, odloučené pracoviště Unčovice. Třída tak bude tvořena 26 dětmi.

 

Číslo: RM/2691/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s výjimkou v počtu žáků ve třídě 7. A Základní školy Litovel, Jungmannova 

655, okres Olomouc. Třída tak bude tvořena 31 žáky.
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Číslo: RM/2692/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s úpravou odpisového plánu elektrického kotle, který byl pořízen Základní 

školou Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc v roce 2013, podle předloženého návrhu.

 

Číslo: RM/2693/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí se změnou závazného ukazatele odpisový plán pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/2694/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s předloženými informacemi a možnostmi pro předvolební agitaci. 

Rozmístění stojanů bude na určených místech od 20. 9. 2018.

 

Číslo: RM/2695/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje text námitky k ZUR OK k obchvatu města Litovel.

 

Číslo: RM/2696/81/2018 

Rada města Litovel souhlasí s vyplacením odměny kronikáři města dle uzavřené dohody o provedení 

práce ve stejné výši jako v roce 2017.

 

Číslo: RM/2697/81/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí odvolání zmocnění Ing. P. V. k zastupování ve věci prosazování 

zlepšování životního prostředí v lokalitě ul. Olomoucká, Litovel a činností s tím souvisejících.

 

Číslo: RM/2698/81/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z Letopisecké komise ze dne 4. září 2018.

 

Číslo: RM/2699/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje: 

a) vyloučení společnosti AQUATEST a. s. se sídlem Geologická 988/4, Praha 5.  

b) výběr zhotovitele společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. se sídlem Albertova 

229/21 na zhotovení díla „Odpadní kanál rybníka ,,Uničovský“.   

c) Smlouvu o dílo na realizace akce „Odpadní kanál rybníka ,,Uničovský“. Smlouva bude zavřena mezi 

společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouc a městem Litovel, v předloženém 

znění – za podmínky schválení potřebné rozpočtové změny ZML. 

 

Číslo: RM/2700/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtovou změnu 41/2018/RM dle důvodové zprávy.

 



 

  Stránka 8 z 8 

Číslo: RM/2701/81/2018 

Rada města Litovel: 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zahrnout do rozpočtových změn částku 100.000 Kč ve 

prospěch Charity Šternberk, středisko Litovel na pokrytí mzdových nákladů zdravotních sester. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit znění a uzavření smlouvy mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, středisko Litovel o poskytnutí dotace na pokrytí mzdových nákladů zdravotních 

sester.

 

Číslo: RM/2702/81/2018 

Rada města Litovel schvaluje návrhy bytové komise. 

 
 

 

 

 

 

                 Ing. Zdeněk Potužák v. r.           Viktor Kohout v. r.                            

                        starosta města                      místostarosta města  


