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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 83. schůze Rady města Litovel, konané dne 4. října 2018 

 

Číslo: RM/2706/83/2018 

Rada města Litovel nedoporučuje vyhovět Osadnímu výboru v Březové a v době konání soukromých 

rodinných oslav, svateb a plesů, konaných v Březové, uzavřít pohostinství v objektu č.p. 12 v Březové 

v období od listopadu do dubna každoročně.

 

Číslo: RM/2707/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předložený harmonogram plnění akcí plánovaných na rok 2018 

včetně akcí, které byly přesunuty k realizaci na rok 2019.

 

Číslo: RM/2708/83/2018 

Rada města Litovel přijímá toto stanovisko: 

„S ohledem na vysokou dopravní frekvenci na silnici č. 449 II. třídy v úseku mezi odbočkou do místní 

části Chořelice a kruhovým objezdem do centra města Litovel upřednostňuje ochranu zdraví chodců před 

zhoršením životního prostředí obyvatel domu č. p. 949 v ul. Olomoucké, Litovel, a proto trvá na 

pokračování přípravy stavby „Litovel – chodník Olomoucká“ dle projektové dokumentace pro vydání ÚR.

 

Číslo: RM/2709/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny pozemku parc.č. st. 65, zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Rozvadovice o výměře 10 m
2
 od majitelů V. Z. a V. Z. za výměru 10 m

2 pozemku parc.č. 59/2, 

zahrada, k.ú. Rozvadovice od majitele město Litovel a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu 

pozemku schválit.

 

Číslo: RM/2710/83/2018 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění směny pozemků parc.č. 493, ostatní plocha, k.ú. Savín 

o celkové výměře 274 m
2
, parc.č. 82/18, orná půda, k.ú. Savín o celkové výměře 111 m

2
 a 90 m

2
 z parc.č. 

430/1, trvalý travní porost, k.ú. Savín z celkové výměry 919 m
2
 od majitele ÚSOVSKO a.s. za stejné 

výměry pozemků parc.č. 588/1, orná půda, k.ú. Savín o celkové výměře 1403 m
2
, parc.č. 588/40, orná 

půda, k.ú. Savín o celkové výměře 543 m
2
 a parc.č. 260/106, orná půda, k.ú. Savín o celkové výměře 

617 m
2
 od majitele město Litovel a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu schválit.

 

Číslo: RM/2711/83/2018 

Rada města Litovel ukládá vedení města, aby svolalo jednání se společností ÚSOVSKO a.s. ve věci 

vypořádání pozemků. 
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Číslo: RM/2712/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí výpověď MUDr. A. Aulehlové ze Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor uzavřené dne 1. 7. 1998 na užívání prostor v objektu č. p. 664 v Litovli, ul. Kollárova a schvaluje 

v souladu s ust. § 39 odst. 1, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr zveřejnění 

pronájmu prostor sloužící podnikání v I. NP objektu č.p. 664 v Litovli, ul. Kollárova, označené jako 

místnost č. V.A. a V.B.

 

Číslo: RM/2713/83/2018 

Rada města Litovel ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí OBH splnit následující úkoly: 

A) zveřejnit záměr pronájmu prostor sloužící podnikání v I. NP objektu č.p. 664 v Litovli, ul. Kollárova, 

v pondělí 8. 10. 2018. 

B) zahrnout do záměru zveřejnění dvě kritéria: I. výše nájemného nejméně 1.660 Kč a II. Rada města 

Litovel požaduje záměr o pokračování ortopedické praxe. 

 

Číslo: RM/2714/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí odstoupení od záměru poskytnutí příspěvku na opravu altánku pana 

T. P. z Litovle. Současně Rada města Litovel ukládá splnit následující úkoly: 

A) umístit na web města anketu, která zajistí průzkum návrhů veřejnosti ve věci obnovy altánku v parku 

na sídlišti Vítězná – úkol pro oddělení IT. 

B) umístit informace o možné rekonstrukci altánku v Litovelských novinách – úkol pro OŠKS. 

C) předat veškeré informace předsedům vlastníků bytových jednotek na sídlišti Vítězná s požadavkem na 

zpětnou vazbu – úkol pro odbor MHaSI. 

 

Číslo: RM/2715/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost manželů K. a M. K. z Nové Vsi a ukládá odboru MHaSI po 

dohodě s právničkou města, aby do dalšího zasedání Rady města Litovel doložili návrh zveřejnění.

 

Číslo: RM/2716/83/2018 

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 ENPRO 

Energo, s.r.o. Sídlo: Pavelkova 18a, Olomouc 779 00 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků 

parc.č. 1617/1, ostatní plocha a parc.č. 1617/2, ostatní plocha, k.ú. Litovel, obec Litovel zapsaných na LV 

č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, na stavbu Litovel Šemberova – kabelové vedení NN 

a 4ks pojistkové skříně - „Zařízení distribuční soustavy“, IE-12-8005283/VB/7. Zřízení věcného břemene 

je úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 69.832 Kč. K takto 

stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.
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Číslo: RM/2717/83/2018 

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

telekomunikační infrastruktura a.s. sídlo: Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, IČ: 04084063 zastoupená 

společností Vegacom a.s., sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 257 88 680 a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 424/2, parc.č. 424/3 a parc.č. 1943, to vše v k.ú. Litovel, obec 

Litovel zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, na stavbu podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 11010-076867 VPIC Litovel, K. Sedláka 

3.et.reg. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 100 

Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2718/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., 

sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem zastoupené společností GridServices, s.r.o., sídlo: 

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 856/62,  

parc.č. 1578/1,  parc.č. 1618/5, nacházející se v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsaných na LV č. 10001, 

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, k stavbě plynárenské zařízení „PREL A - Litovel, 

ul. Kollárova, NTL plynovod, ID 1526393, most, číslo stavby: 8800085531“ včetně jeho součástí, 

příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 69,13 m. Zřízení věcného břemene je 

úplatné, cena je dohodou smluvních stran ve výši 500 Kč. K takto stanovené náhradě bude připočtena 

DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2719/83/2018 

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 zastoupené společností 

EMONTAS s.r.o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a městem Litovel, 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 507/1, druh pozemku ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Unčovice, 

obec Litovel zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, ke stavbě č. IP-12-

8019909/VB/003 Unčovice, RD, Letochová – přípojka do 50 m, kNN. Zřízení věcného břemene je 

úplatné, cena je stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011 ve výši 3.000 Kč. K takto 

stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/2720/83/2018 

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 ENPRO Energo, s.r.o. Sídlo: Sokolská 137/45, 757 01 Valašské 

Meziříčí IČ: 28628250 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 56/45, orná půda k.ú. Víska u 

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

stavbu uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN – Víska, DSL Food s.r.o., KVN  

Rozvaděč VN č. IE-12-8015163. 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.
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Číslo: RM/2721/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje znění a uzavření předložené smlouvy mezi městem Litovel a Sdružením 

EDUKOL, zapsaný spolek o zajištění administrace při realizaci dotovaného projektu Vybavení 

a rekonstrukce odborných učeben, zajištění bezbariérovosti a konektivity – ZŠ Jungmannova, Litovel.

 

Číslo: RM/2722/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje znění a uzavření předložené smlouvy mezi městem Litovel a Muzejní 

společnosti Litovelska, z.s. o finanční podpoře na přípravné grafické a fotografické práce k chystané 

publikaci o archeologii Litovelska.

 

Číslo: RM/2723/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Výroba včetně dodání a instalace těchto 

herních prvků“ na dětském hřišti v Rozvadovicích. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a Kovofit s.r.o., Praha, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2724/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „Záložna Litovel 

– přístavba výtahu“. Dodatek bude uzavřen mezi městem Litovel a společností LIFTMONT CZ s.r.o., 

v předloženém znění. Současně Rada města Litovel schvaluje navržený přesun finančních prostředků 

v rámci rozpočtu odboru MHaSI.

 

Číslo: RM/2725/83/2018 

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

 

Číslo: RM/2726/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 42/2018/RM až 47/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2727/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí předložené informace o rozhodnutí Ministerstva kultury 

a následujícím postupu při realizaci akce „Rekonstrukce hradební zdi - ul. Smyčkova“.

 

Číslo: RM/2728/83/2018 

Rada města Litovel ukládá vedoucímu odboru ŽP předložit materiál „Podání žádosti o dotaci 

z Národního programu ŽP“ novému vedení města.
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Číslo: RM/2729/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi městem Litovel a GaSNet, s.r.o. Ústí nad Labem - Klíše, 

Klíšská 940/96, 400 01, kterou zastupuje IGEA, s.r.o., Ostrava - Přívoz, Na Valše 47/3, 702 00. Stavby se 

týkají domů č. p. 104, 105, 1129/2a  ul. Vítězná, č. p. 360 ul. Kysucká.

 

Číslo: RM/2730/83/2018 

Rada města Litovel 

A) souhlasí s podepsáním dohody mezi městem Litovel a GasNet, s.r.o. o přeložení plynovodní přípojky 

a části plynového odběrného zařízení na budově G. Frištenského 778/1b. 

B) souhlasí s podepsáním dohody mezi městem Litovel a GasNet, s.r.o. o přeložení plynovodní přípojky 

a části plynového odběrného zařízení na budově Palackého 938/30a.

 

Číslo: RM/2731/83/2018 

Rada města Litovel souhlasí s podáním zpětvzetí přihlášené pohledávky, a to ve výši odpovídající 

popření insolvenčním správcem.

 

Číslo: RM/2732/83/2018 

Rada města Litovel stanovuje doporučenou prodejní cenu knihy „Dějiny města Litovle“ ve výši 890 Kč. 

V případě komisního prodeje bude fakturační cena 700 Kč.

 

Číslo: RM/2733/83/2018 

Rada města Litovel revokuje a ruší usnesení č. 2622/80 přijaté na schůzi RML, konané dne 23. srpna 

2018, kterým byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 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 ADEN LP s.r.o. se sídlem: Jeseník nad Odrou č.p. 28, PSČ 

742 33 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 532, 642/1, 258/12, 542, 550/7, 550/6, 557, 

550/2, 550/4, 550/5, 550/1, 365/2, st. 144, 368/2, 368/3, 616/2, 616/3, 549, 258/11, 258/16, st. 268, 641 

v k.ú. Unčovice, obec Březové, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu Březové – 

stavební úpravy kNN, vNN, IE-12-8006306 (jedná se o provedení nových rozvodů NN a následného 

demontování stávajících rozvodů v celé části obce Březové.) 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/2734/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí Evidenci dlouhodobých usnesení rady města.

 

Číslo: RM/2735/83/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem frézy na pařezy pro TS Litovel. 
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Číslo: RM/2736/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z Letopisecké komise ze dne 18. září 2018.

 

Číslo: RM/2737/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu. 

 

Číslo: RM/2738/83/2018 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI realizaci posunutí značky povolující parkování až na hranice 

nemovitostí č.p. 700 a č.p. 701 v ul. Havlíčkova.

 

Číslo: RM/2739/83/2018 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI realizaci posunutí značky, nacházející se v Březovém, při 

odbočení směrem na pískovnu.

 

Číslo: RM/2740/83/2018 

Rada města Litovel ukládá odboru MHaSI realizaci namalování žlutých čar kolem kontejnerových stání 

na sídlišti K. Sedláka a v ul. Gemerská.

 

Číslo: RM/2741/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z Komise SPOZ ze dne 13. 9. 2018 a 18. 9. 2018.

 

Číslo: RM/2742/83/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze komise Fondu rozvoje bydlení ze dne 6. 9. 2018.

 

Číslo: RM/2743/83/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem vysokotlakého čističe pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/2744/83/2018 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a CENDIS, s. p., v předloženém znění. 

 
 

       Ing. Zdeněk Potužák                                                                              Viktor Kohout 

           starosta města                           místostarosta města 


