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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 85. schůze Rady města Litovel, konané dne 25. října 2018 

 

Číslo: RM/2749/85/2018 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem města zveřejnit v souladu s ust. § 39. odst. 1, pronájem části 

pozemku parc.č. 186/4, ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Nová Ves u Litovle o výměře 300 m
2
, za účelem 

zajištění rekreačních služeb formou mobilního občerstvení pro návštěvníky areálu Nová Ves u Litovle, 

včetně zajištění mobilního WC na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

 

Číslo: RM/2750/85/2018 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy ze dne 3. 11. 2011, uzavřenou mezi městem 

Litovel a firmou MAD Recycling, a.s. Olomouc. 

b) souhlasí s tím, že nájem dle čl. III. smlouvy bude ukončen dohodou k datu 31. 10. 2018.

 

Číslo: RM/2751/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje předloženou Smlouvu o nájmu pozemku parc.č. 330/9, ost. plocha, v k.ú. 

Litovel. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a nájemci R. W. a L. D. z Litovle, za účelem 

umístění lehké montované stavby, na dobu neurčitou za roční nájemné 810 Kč.

 

Číslo: RM/2752/85/2018 

Rada města Litovel souhlasí s výpovědí Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřené dne 

23. 1. 2006 s Ing. L. V. na užívání nebytových prostor pro účely provozování tiskárny A - PRINT v objektu 

č.p. 56 v Litovli, místní část Unčovice. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi. Současně rada města 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 objektu č.p. 56 v Litovli, místní část Unčovice.

 

Číslo: RM/2753/85/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na částečnou úhradu nákladů vynaložených na odčerpání 

vody z rybníka před zahájením jeho opravy. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a místní organizací v Litovli 

Českého rybářského svazu, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.
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Číslo: RM/2754/85/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na oslavu 100. výročí založení Československa. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a místním sdružením v Březové 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající 

se této akce.

 

Číslo: RM/2755/85/2018 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.100 Kč žadatelce Mgr. Pavlíně 

Miltové/PMeduca na kurz první pomoci pro zdravotnické pracovníky v ambulantní péči ve městě Litovel 

a širokou veřejnost s nácvikem resuscitace s použitím AED.

 

Číslo: RM/2756/85/2018 

Rada města Litovel odkládá materiál „Dotace spolku Akselit“ do další schůze rady města. Současně 

Rada města Litovel ukládá vedoucímu odboru sociální a správní předložit stav k 1. 11. 2018 o využívání 

služeb Senior taxi a zároveň pozvat poskytovatele služeb Senior taxi pana T. K. do další schůze RM.

 

Číslo: RM/2757/85/2018 

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 zástupcem na základě plné moci panem Tomášem Pippingerem, 

Manažerem útvaru Obnova DS, 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, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, provést stavbu č. EI-12-8006306 – zařízení distribuční soustavy – zemní a nadzemní 

kabelové el. vedení NN. 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/2758/85/2018 

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

provést stavbu mezi oprávněným, tj. Zemědělské družstvo Unčovice, zastoupené Ing. Miladou 

Měsícovou, funkce: předseda představenstva a Ing. Jiřím Procházkou, funkce: člen představenstva a 

městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 353/3, v k.ú. Unčovice, obec Litovel, zapsaných na LV 

č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, provést stavbu č. 180 299/SoBS VB/3 zařízení 

distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN. 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/2759/85/2018 

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

provést stavbu mezi oprávněným, tj. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 

Praha 3, Žižkov, 130 00 zastoupená na základě plné moci společností K.V.Z. spol. s r. o. se sídlem Mokrá 

386, Zlín, PSČ 760 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 56/18 – ostatní plocha, v k.ú. 

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

provést stavbu ,,VPIC Litovel, DSL FOOD, dostavba“. 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/2760/85/2018 

Rada města Litovel 

a) svěřuje podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce – 

konkrétně se jedná o podepisování komisionářské smlouvy za účelem obstarání prodeje třetí osobou 

(komisionářem), knihy „Dějiny města Litovel“, městskému úřadu. 

b) schvaluje předložený vzor komisionářské smlouvy, podle které budou uzavírány budoucí 

komisionářské smlouvy mezi smluvními stranami, tj. město Litovel jako komitent a zprostředkovatel 

prodeje, tj. komisionář. 

 

Číslo: RM/2761/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a Olomouckým krajem, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2762/85/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Litovel a Správou silnic 

Olomouckého kraje týkající se akce „Litovel - Dukelská, odkanalizování rodinných domů“. 

b) schvaluje uzavření předložené Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje týkající se akce „Litovel - Dukelská, 

odkanalizování rodinných domů“. 

 

Číslo: RM/2763/85/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření předložené Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Litovel a Správou silnic 

Olomouckého kraje týkající se akce „Litovel - kanalizace, ul. Uničovská – bytovky“. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 

Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje týkající se akce „Litovel - kanalizace, ul. Uničovská – 

bytovky“. 
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Číslo: RM/2764/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Zvýšení dopravní bezpečnosti 

v lokalitě Pavlínka“ s dodavatelem stavby společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

bez prodloužení termínu pro provedení díla a harmonogramu prací.

 

Číslo: RM/2765/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o dílo na stavební akci „Březové, úprava 

povrchu sportovního hřiště“. Dodatek bude uzavřen mezi městem Litovel a společností STRABAG a.s., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2766/85/2018 

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

 

Číslo: RM/2767/85/2018 

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

odborného lesního hospodáře.

 

Číslo: RM/2768/85/2018 

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

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

 

Číslo: RM/2769/85/2018 

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

účtech města Litovel k 30. 9. 2018.

 

Číslo: RM/2770/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje rozpočtové změny 48/2018/RM až 52/2018/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/2771/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Mateřské školy 

Gemerská, příspěvkové organizace.

 

Číslo: RM/2772/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, 

Jungmannova 655, okres Olomouc. 
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Číslo: RM/2773/85/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje předložené změny v účelově vázaných příspěvcích Základní školy Litovel, Vítězná 1250, 

okres Olomouc. 

b) souhlasí s čerpáním z IF Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc ve výši 83.000 Kč na 

opravu chladicího boxu.

 

Číslo: RM/2774/85/2018 

Rada města Litovel revokuje své usnesení č. 2746/84 a ruší výběrové řízení na dodávku výpočetní 

techniky pro ZŠ Jungmannova.

 

Číslo: RM/2775/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Nový sběrný dvůr Litovel“ v rámci 

integrované strategie ITI Olomoucká aglomerace.

 

Číslo: RM/2776/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Cyklistická stezka Litovel - Červenka - 

Uničov, k.ú. Litovel“.

 

Číslo: RM/2777/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi městem Litovel a Povodí Moravy, s.p. 

týkající se pozemku parc.č. 1632/1, v k.ú. Litovel, který je městem Litovel využíván bez platného 

nájemního vztahu.

 

Číslo: RM/2778/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje 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 

pozemek parc.č. 588/1, orná půda, k.ú. Savín o celkové výměře 1403 m
2
 od majitele město Litovel 

a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu pozemků schválit.

 

Číslo: RM/2779/85/2018 

Rada města Litovel souhlasí s nabídkou pana Emila Kvapila z Rozvadovic na provedení obnovy 

a doplnění stávajících nevyhovujících rozvodů veřejného osvětlení a městského rozhlasu v Litovli, 

lokalita Pavlínka. Dle směrnice č. 7/2017/RML (veřejné zakázky) bude postupováno dle čl. 3, bod 3.2. 

odst. (2).
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Číslo: RM/2780/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru MHaSI na realizaci 

oprav elektro rozvodů v budově osadního výboru Chořelice.

 

Číslo: RM/2781/85/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit likvidaci dlouhodobého hmotného 

majetku.

 

Číslo: RM/2782/85/2018 

Rada města Litovel 

a) schvaluje odborného zástupce provozovatele kanalizace v místních částech Nová Ves a Myslechovice 

paní Ing. H. S. 

b) schvaluje dohodu o technologické pomoci poskytovanou společností Čerlinka s.r.o. městu Litovle dle 

§ 6 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, provozovateli, 

tj. městu Litovel.

 

Číslo: RM/2783/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zahájení modernizace městského kamerového systému, který 

provozuje Městská policie Litovel a ukládá veliteli MP zahrnout tento materiál do návrhu rozpočtu města 

na rok 2019.

 

Číslo: RM/2784/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje předložený odpisový plán na nově pořízené zařízení - Vysokotlaký čistič 

s ohřevem pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/2785/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za 1. - 9. 2018, včetně plnění finančního 

plánu pro TS Litovel.

 

Číslo: RM/2786/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ve věci zpracování lesního hospodářského plánu. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností TAXONIA, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/2787/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za třetí čtvrtletí 2018.

 

 



 

  Stránka 7 z 8 

Číslo: RM/2788/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 8. října 2018.

 

Číslo: RM/2789/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z jednání Investiční komise ze dne 28. června a 1. října 2018.

 

Číslo: RM/2790/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Komise sociální a zdravotní ze dne 10. září a 1. října 

2018.

 

Číslo: RM/2791/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu ze dne 26. září 2018.

 

Číslo: RM/2792/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP.

 

Číslo: RM/2793/85/2018 

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

12. září 2018.

 

Číslo: RM/2794/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění odprodeje 33 m2 z pozemku parc.č. 59/2, zahrada, 

k.ú. Rozvadovice od majitele město Litovel manželům V. a V. Z. za smluvenou cenu 150Kč/m2 

a doporučuje Zastupitelstvu města Litovel odprodej pozemku schválit.

 

Číslo: RM/2795/85/2018 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném 

převodu monitoru POKET s oscilační jednotkou včetně příslušenství.

 

Číslo: RM/2796/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze OV Březové ze dne 22. 10. 2018, v souladu 

s usnesením č. 2706/83 a nepovažuje za hospodárné vybudovat samostatné sociální zařízení pro místní 

pohostinství, které je umístěné v Kulturním domě v Březové č. p. 12. Současně Rada města Litovel 

doporučuje zařadit tento materiál jako návrh do rozpočtu na rok 2019.
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Číslo: RM/2797/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje návrhy bytové komise.

 

Číslo: RM/2798/85/2018 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPI/MS/2018/00215 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha (CETIN) související se 

stavbou „Cyklostezky podél silnice II/449“ od budoucí okružní křižovatky po severní hranice k.ú. s obcí 

Červenka.

 

Číslo: RM/2799/85/2018 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 1.500 Kč na výdaje spojené se zajištěním akce „Slavnostní odhalení 

pamětní desky chořelickým občanům padlým v 1. světové válce“. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a SDH Chořelice, v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/2800/85/2018 

Rada města Litovel bere na vědomí reakci Ing. P. V. ve věci vyhodnocení končícího volebního období.

 

Číslo: RM/2801/85/2018 

Rada města Litovel schvaluje na základě výběrového řízení pronájem ordinace MUDr. D. Baciakovi 

s tím, že nájemní cena bude upřesněna na další schůzi RM a smlouva bude s účinností od 1. 1. 2019. 

 

Číslo: RM/2802/85/2018 

Rada města Litovel souhlasí s podepsáním dohody mezi městem Litovel a GasNet, s.r.o. o přeložení 

plynovodní přípojky a části plynového odběrného zařízení na budově Vítězná 1250/31, v předloženém 

znění.

 

 

 

 

 

 

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

              starosta města                místostarosta města 

 


