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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 14. schůze Rady města Litovel, konané dne 27. června 2019 

 

Číslo: RM/517/14/2019 

Rada města Litovel upravuje text přijatého usnesení z 12. schůze RM č. 449/12 ze dne 6. 6. 2019, které bude znít 

následovně: Rada města Litovel uděluje výjimku z OZV 1/32016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, dle čl. (3), bod 3 pro pana J. M. ze Smržic po dobu umístění vlastního prodejního stánku na 

náměstí Přemysla Otakara v Litovli u vánočního stromu, v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Místní poplatek 

ze stánkového prodeje bude stanoven odborem MHaSI dle OZV 2/2012. Rada města Litovel trvá na tom, aby pan 

J. M. doložil doklad o zajištění toalet pro zaměstnance stánku a zákazníky.

 

Číslo: RM/518/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí se záměrem zveřejnění pozemku parc.č. 550/3, vodní plocha, o výměře 282 m2, v k.ú. 

Březové k odprodeji za účelem rozšíření zázemí sousedního rodinného domu. Současně Rada města Litovel 

doporučuje Zastupitelstvu města Litovel pozemek odprodat za cenu 150 Kč/m2. Podmínky pro zveřejnění budou 

dopracovány.

 

Číslo: RM/519/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost společníků firmy Baláž, která zajišťuje položení kabeláže do země pro 

ČEZ, a. s. v místní části v Unčovicích. Současně Rada města Litovel: 

a) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem dočasného poskytnutí jedné místnosti (vedené jako balkón, 

o výměře cca 40 m2), včetně sociálního zařízení v prvním patře, v objektu Sokolovny v Unčovicích č. p. 90, pro 

dočasné umístění 10 pracovníků firmy Baláž, v období od 1. 7. 2019 do 31. 11. 2019, za smluvní nájemné 

8.000 Kč/měsíc plus režijní náklady, uhrazené do 10. dne v daném měsíci na účet města.  

b) souhlasí s tím, aby získané finanční prostředky z pronájmu byly přiřazeny k položce pro OV Unčovice pro daný 

kalendářní rok 2019 s tím, že poslední nájem bude uhrazen nejpozději do 31. 10. 2019 za měsíc listopad 2019. Účel 

využití - pořízení drobných zařizovacích předmětů pro objekt č. p. 90 v Unčovicích (nádobí, příbory, závěsy, 

záclony, dovybavení soc. zařízení a drobné opravy).

 

Číslo: RM/520/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na poháry pro soutěžící družstva 16. ročníku závodů hasičů 

veteránů „O pravyho kohóta z Viske“, který se bude konat 5. 7. 2019 ve Vísce. 

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

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/521/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2019. 
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b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a M. R. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/522/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a M. H. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/523/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 4.000 Kč na činnost družstva malé kopané v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a P. Č. v předloženém znění a rozpočtovou 

změnu týkající se tohoto daru. Současně Rada města Litovel doporučuje družstvu malé kopané FC Peklo Nová Ves, 

aby financování ochranné sítě konzultovali s OV Nová Ves.

 

Číslo: RM/524/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 3.000 Kč na organizační zajištění 9. ročníku nohejbalového turnaje 

v Unčovicích dne 6. 7. 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru.

 

Číslo: RM/525/14/2019 

Rada města Litovel 

a) 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 2019. 

b) 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/526/14/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 7.500 Kč na nákup speciálních školních pomůcek pro 

tři žáky z Litovle.

 

Číslo: RM/527/14/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na zakoupení nových historických 

ochranných přileb a/nebo kostýmů.
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Číslo: RM/528/14/2019 

Rada města Litovel nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč na zajištění činnosti spolku Podané ruce 

- osobní asistence v roce 2019.

 

Číslo: RM/529/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 25.000 Kč na účast družstva starších žaček DHK Litovel v Žákovské lize 

v roce 2019. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a DHK Litovel z. s. v předloženém znění 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/530/14/2019 

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

infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupené 

na základě plné moci společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s.r.o., se sídlem Příčná 2828/10, 

Opava, PSČ 746 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 56/18, zapsané pro katastrální území Víska 

u Litovle, obec Litovel na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. 11010-078198 

VPIC Litovel DSL FOOD dostavba – zemní metalické a optické kabely vč. mikro trubiček, v ochranných trubkách. 

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

stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/531/14/2019 

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

GasNet, s.r.o.  Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 2729556, zastoupené na základě plné 

moci společností GridServices, s.r.o., Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 

a investorem Bc. D. C., bydliště: Chořelice, 784 01 Litovel a F. C., bydliště: Slavětín, 783 24 Slavětín a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 159/1 a 160, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Chořelice, obec Litovel 

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. plynárenské zařízení STL plynovodní 

přípojka, číslo stavby EVIS 54600 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů. Zřízení 

věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011. K takto stanovené 

náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/532/14/2019 

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

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

moci společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc.č. 242 vedená jako ostatní plocha, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Tři 

Dvory u Litovle, obec Litovel na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-

8024247/VB/001, Tři Dvory p.č. 245/1 přípojka do 50m kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH 

v zákonné výši.

 

 

 



 

  Stránka 4 z 8 

Číslo: RM/533/14/2019 

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

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

moci společností EMONTAS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a městem 

Litovel, jako vlastníkem pozemku parc. č. 742/7 vedená jako ostatní plocha, zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. 

Savín, obec Litovel na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-

8016927/VB/001 Savín p. č. 82/2, připojení kNN vNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena 

dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Číslo: RM/534/14/2019 

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

telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČO: 04084063, DIČ: 

CZ04084063, zastoupené na základě plné moci společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o., se 

sídlem Příčná 2828/10, Opava, PSČ 746 01 a městem Litovel, jako vlastníkem pozemků parc.č. 1619/1, 1699, 973, 

862/16, zapsané pro katastrální území Litovel, obec Litovel na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, pro stavbu č. 11010-080297 RVDSL1835_M_M_LITL32-LITL1HR_OK – metalické kabely, optické kabely 

vč. mikro trubiček, NN kabel + rozvaděče SIS900D a ER112. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011. K takto stanovené náhradě bude připočtena DPH v 

zákonné výši.

 

Číslo: RM/535/14/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o spořicím účtu dle důvodové zprávy. 

c) ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o spořicím účtu a související dokumenty dle důvodové 

zprávy.

 

Číslo: RM/536/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace 

k akci „Litovel - úprava ulic Šmakalova a Čs. Armády“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel 

a Ing. Luďkem Vrbou, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/537/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo na stavební akci „Výměna oken – Gymnázium 

J. Opletala Litovel“. Dodatek č. 5 bude uzavřen mezi městem Litovel a dodavatelem Jiřím Novákem, Uherský Brod, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/538/14/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny č. 56/2019/RM až 58/2019/RM dle důvodové zprávy.
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Číslo: RM/539/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu za období leden až květen 2019.

 

Číslo: RM/540/14/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství a zápis z jednání s Ing. Langem 

ze dne 17. 6. 2019. 

b) bere na vědomí splnění úkolu vyplývajícího z usnesení RM 492/12/2019.

 

Číslo: RM/541/14/2019 

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

města Litovel k 31. 5. 2019.

 

Číslo: RM/542/14/2019 

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

hospodáře.

 

Číslo: RM/543/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 34.650 Kč v roce 2019 od nadace Women 

for women pro Základní školu Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc.

 

Číslo: RM/544/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s čerpáním částky 27.530 Kč z rezervního fondu Základní školy Litovel, Vítězná 

1250, okres Olomouc na pokrytí neuznatelných nákladů projektu IROP.

 

Číslo: RM/545/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace ve výši 685.092 Kč pro Mateřskou školu Gemerská, příspěvkovou 

organizaci v rámci OP VVV MŠMT Šablony II.

 

Číslo: RM/546/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s přijetím dotace pro Základní školu a mateřskou školu Nasobůrky v rámci OP VVV 

MŠMT Šablony II.

 

Číslo: RM/547/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s účastí Základní školy a mateřské školy Nasobůrky v projektu „Obědy do škol“ 

a s podepsáním smlouvy o partnerství mezi Olomouckým krajem a školou.
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Číslo: RM/548/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s vybudováním sádrokartonové příčky v jedné z místností ve 2. NP v budově DDM 

v Komenského ulici.

 

Číslo: RM/549/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s navrženou výší odměn pro ředitelky školských příspěvkových organizací dle 

důvodové zprávy. Současně Rada města Litovel pověřuje p. starostu, aby sdělil výši odměny ředitelkám školských 

zařízení, a zároveň zajistil předání podkladů mzdovým účetním, aby navržené odměny byly vyplaceny spolu 

s platem za měsíc červen.

 

Číslo: RM/550/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením smluvního vztahu mezi městem Litovel a obcí Slavětín o poskytování 

mzdové agendy ke dni 30. června 2019. Veškerá agenda bude předána do rukou starosty obce Slavětín po zpracování 

mezd za měsíc červen do 19. července 2019.

 

Číslo: RM/551/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním směny pozemků parc.č. 1240/1, trvalý travní porost, o výměře 

2 042 m2, ve vlastnictví J. a M. V. s pozemky - parc.č. 1198/3, o výměře 1 914 m2 a část pozemku parc.č. 1198/50, 

o výměře 128 m2, v kultuře trvalý travní porost, v k.ú. Litovel, které jsou ve vlastnictví města Litovle. Vedlejší 

náklady související se směnou pozemků uhradí město Litovel.

 

Číslo: RM/552/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění směny části pozemku o velikosti 5 290 m2 z pozemku parc.č. 946/49, 

orná půda, k.ú. Červenka z celkové výměry 7 899 m2 od vlastníka město Litovel za část pozemku o velikosti 

2 645 m2 z pozemku parc.č. 835/2, orná půda, k.ú. Litovel z celkové výměry 4 138 m2 od vlastníka Státní 

pozemkový úřad. Současně Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel směnu pozemku schválit.

 

Číslo: RM/553/14/2019 

Rada města Litovel ruší v plném rozsahu usnesení rady města č. 404/10 ze dne 25. 4. 2019. Projektová 

dokumentace bude dopracována do stupně realizační dokumentace pro novou soutěž na rozsah, který je požadován 

pro dostavbu areálu.

 

Číslo: RM/554/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí žádost paní M. S. z Litovle a konstatuje, že pozemek parc.č. 806, v k.ú. 

Litovel, který částečně sousedí s pozemkem parc.č. 803, nebyl využit k přejezdu techniky na likvidaci chatky paní 

F. Š., a ani na něm nebyla uložena suť z demolice chatky.

 

Číslo: RM/555/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí opakovanou žádost ředitelky Městského klubu Litovel ve věci uspořádání 

Letní filmové slavnosti „Letního kina“ ve dnech 21. 7. - 24. 7. 2019, v době od 21.00 - 24.00 hod. na náměstí 

Přemysla Otakara v Litovli. 
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V souladu s přijatým usnesením RM č. 507/12 nově souhlasí: 

a) s umístěním „Letního kina“ ve vyhrazeném prostoru před radnicí, čímž nedojde k omezení parkovacích míst. 

b) s bezplatným zapůjčením el. rozvaděče. 

 

Číslo: RM/556/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje následující:  

a) záměr vybudovat workoutové hřiště v předloženém rozsahu. 

b) lokalitu pro vybudování workoutového hřiště. 

c) uzavření Smlouvy o dílo na dodání a instalaci workoutového hřiště. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel 

a firmou Colmex s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/557/14/2019 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím úhrady nákladů na provoz jedné mobilní Toi Toi v měsíci červenci a srpnu 2019 v celkové 

maximální výši 6.000 Kč. Uvedené WC bude sloužit i pro širokou veřejnost návštěvníků přírodního koupaliště 

v těchto měsících. 

b) souhlasí s přistavením kontejneru na plast o objemu 1 100 l v areálu kamenolomu na Nové Vsi a poskytnutím 

úhrady nákladů dvoutýdenního svozu plastů v měsíci červenci a srpnu 2019 ve výši 1.437 Kč.

 

Číslo: RM/558/14/2019 

Rada města Litovel nedoporučuje uzavřít smír se společností WOOD CAPITAL, s.r.o.

 

Číslo: RM/559/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením moravské vlajky na budově MěÚ v Litovli dne 5. července 2019.

 

Číslo: RM/560/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje návrhy Bytové komise. Současně Rada města Litovel souhlasí s přidělením obytné 

místnosti č. 207 v objektu č. p. 1087, na ubytovně v Litovli, U Stadionu žadateli P. J.

 

Číslo: RM/561/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise SPOD ze dne 12. 6. 2019.

 

Číslo: RM/562/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro dopravu ze dne 17. 6. 2019. 

Současně Rada města Litovel pověřuje odbor MHaSI k realizaci těchto opatření: 

a) osazení dopravního zrcadla na železničním přejezdu na ul. Zahradní. 

b) doplnit dopravní značení na výjezdu z lokality „U ježka“ na sídlišti Novosady o dopravní značku „jednosměrná 

ulice“. 

c) umístění dopravního zrcadla na ul. Havlíčkova, ale pouze za podmínky, že veškeré náklady ponesou žadatelé, 

včetně vyřízení potřebné legislativy. 

d) vyznačení vodorovné dělicí čáry na rekonstruovaném úseku komunikace a novém mostě na Pavlínce. 
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e) přesunout dopravní značení, vyznačující parkování v ul. Jungmannova u ZUŠ na druhou stranu, včetně potřebné 

legislativy. 

f) přesunout značení „zákaz vjezdu všech vozidel“ v prostoru před radnicí – místo bude upřesněno se zástupci 

TS Litovel.

 

Číslo: RM/563/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise pro investice a výstavbu ze dne 17. 6. 2019.

 

Číslo: RM/564/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební akci: „Udržovací práce na místní komunikaci 

na Pavlínce“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a zhotovitelem STRABAG a. s., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/565/14/2019 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtovou změnu č. 59/2019/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/566/14/2019 

Rada města Litovel bere na vědomí podanou informaci a ukládá panu místostarostovi odpovědět pisateli.

 

Číslo: RM/567/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící podnikání 

k provozování prodejního automatu v budově Polikliniky v Litovli, Kollárova 664. Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi 

městem Litovel a firmou PAVIGO s.r.o. nápojové automaty, Popelova 49, 620 00 Brno, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/568/14/2019 

Rada města Litovel souhlasí s rozpočtovou změnou v rámci rozpočtu OŠKS na zajištění všech nákladů spojených 

s realizací akce zateplení budovy ŠJ Litovel.

 

Číslo: RM/569/14/2019 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720888096. Dodatek č. 7 bude uzavřen 

mezi městem Litovel a Kooperativa pojišťovnou a.s., v předloženém znění.

 

 
 
 

          Viktor Kohout v. r.                                                        Mgr. Lubomír Broza v. r. 

              starosta města              místostarosta města 
 


