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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 37. schůze Rady města Litovel, konané dne 16. července 2020 

 

Číslo: RM/1336/37/2020 

Rada města Litovel souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc.č. 401, ost. plocha (dle GP 

parc.č. 203, zast. plocha, o výměře 1 m2) v k.ú. Myslechovice. Cena za 1 m2 činí 150 Kč.

 

Číslo: RM/1337/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje záměr zveřejnění k odprodeji části pozemku parc.č. 1685/5, ost. plocha, o výměře 

366 m2 (nově dle GP parc.č. 1685/7) a parc.č. 1589/3, ost. plocha, o výměře 116 m2 (nově dle GP parc.č. 1589/4). 

Cena za 1 m2 činí 250 Kč.

 

Číslo: RM/1338/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na pronájem části pozemku parc.č. 849/3, díl 

č. 4, o výměře 382 m2, v k.ú. Litovel, na dobu neurčitou. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a M. V., 

A. V. a I. U., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1339/37/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní I. K. o poskytnutí slevy na nájemném z prostor sloužící podnikání. 

b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1340/37/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní L. Z. o poskytnutí slevy na nájmu z nebytových prostor. 

b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 11 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1341/37/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní M. P. o poskytnutí slevy na nájmu z nebytových prostor. 
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b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 10 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1342/37/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti REGIO kavárna a potraviny JEČMÍNEK s.r.o. o poskytnutí slevy na nájemném 

z prostor sloužící podnikání. 

b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za užívanou plochu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 

v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem 

SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1343/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku na pronájem 

části pozemku parc.č. 1573/1 - venkovní posezení pro kavárnu. Změna spočívá v úpravě článku IV., snížení 

nájemného za měsíce květen a červen 2020 o 30 %. Snížení nájemného je z důvodu mimořádných opatření COVID-

19 s možností uplatnění dotace dle metodiky MF ČR.

 

Číslo: RM/1344/37/2020 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost společnosti Pivovar Litovel a.s. o poskytnutí slevy na nájemném z nebytových prostor. 

b) souhlasí se snížením 30 % z ceny nájmu za období měsíců duben, květen a červen r. 2020 v důsledku přijatých 

mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-19. 

c) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1345/37/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EMONTAS s.r.o., se sídlem 

Olomouc, Jiráskova 1273/7A, PSČ 779 00, IČ 25883551 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 742/4, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházející se v k.ú. 

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

8016927/VB/001 Savín, p. č. 822 – připojení kNN, vNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena 

dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1346/37/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EC služby, s.r.o., se sídlem: 

Havlíčkova 618/45, Zábřeh, PSČ 789 01, IČ: 29388040 a povinným městem Litovel zastoupené starostou města 

jako vlastníkem pozemku parc.č. 1577/28, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-8022942/SOVB/1, Litovel, Sušilova p. č. 1915, vNN, kNN. Zřízení 

věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.
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Číslo: RM/1347/37/2020 

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

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností Elektromontáže BLESK, 

s.r.o. se sídlem Na Zákopě 452/1A, PSČ 779 00 Olomouc, IČ: 268 36 041 a povinným městem Litovel zastoupené 

starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 56/45, orná půda v k.ú. Víska u Litovle, obec Litovel, zapsaného 

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IV-12-8015163/VB/001 Víska, DSL Food. 

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

 

Číslo: RM/1348/37/2020 

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

tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 27295567 zastoupené společností 

GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311 a povinným městem 

Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemku parc.č. 1582/8 v katastrálním území Litovel, obec 

Litovel zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu plynárenského zařízení 

„REKO VTL Litovel sladovny DN 100, číslo stavby: 7700101590“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1349/37/2020 

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

tj. POPmedia s.r.o., se sídlem: Kollárova 808/5, 78401 Litovel, IČ: 04101561, DIČ: CZ04101561, zastoupená: 

Bc. Jaroslavem Zatloukalem, jednatelem, a povinným městem Litovel zastoupené starostou města jako vlastníkem 

pozemků parc.č. 1577/16, 1943, 425/3, 1806, 427/1, 427/2, 1583/5, 1583/3, 713/1, 713/3, to vše v katastrálním 

území Litovel, obec Litovel zapsané na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

„Položení chráničky optického kabelu v ul. Uničovská“. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla stanovena 

dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1350/37/2020 

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

Distribuce, a. s., sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EC služby, 

s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 29388040, DIČ: CZ29388040 a povinným městem Litovel 

zastoupené starostou města jako vlastníkem pozemků parc.č. 225/3, 225/1 v k.ú. Myslechovice, obec Litovel 

zapsané na LV č. 1000, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu č. IP-12-8026356/SOBS VB/2 

HAŇOVICE – KLUZOV P. Č. 430, P. Č. 430 – KNN, VNN. Zřízení věcného břemene je úplatné, cena byla 

stanovena dle ceníku schváleného ZML ze dne 24. 2. 2011.

 

Číslo: RM/1351/37/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Litovel, chodník 

Olomoucká“, týkající se umístění stavby chodníku a dešťové kanalizace. Smlouvy budou uzavřeny mezi městem 

Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k akci „Litovel, 

chodník Olomoucká“, týkající se umístění stavby dešťové kanalizace. Smlouvy budou uzavřeny mezi městem 

Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., v předloženém znění. 

c) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Litovel, chodník Olomoucká“. Smlouva bude 

uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1352/37/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 32-20151 s názvem stavby „Nové kabelové rozvody - veřejné osvětlení, 

rozhlas a HDPE trubka“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností SIGNALBAU a.s., 

v předloženém znění. 

b) schvaluje dle Směrnice č. 2/2019 dle čl. 4 výjimku, kdy je dílo zadáváno přímo vybranému dodavateli 

společnosti ČEZ, kdy investice města bude realizována společně s akcí „Rozvadovice - obnova NNv, NNk“.

 

Číslo: RM/1353/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo pro stavbu: „Stavidlo na vodním toku Loučka 

v Nasobůrkách“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností Stavební firma Vymětal s.r.o., 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1354/37/2020 

Rada města Litovel 

a) schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr dodavatele - Pavel Hönig, Červenka na realizaci akce „Tenisový 

areál Litovel - Komárov - Zázemí sportovců“. 

b) schvaluje předloženou Smlouvu o dílo na realizaci akce „Tenisový areál Litovel, Komárov - Zázemí sportovců“. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Pavlem Hönigem.

 

Číslo: RM/1355/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje na doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele ELNERMONT s.r.o. 

pro realizaci akce „VO Litovel - NPŽP 2020“. Současně Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 

mezi městem Litovel a společností ELNERMONT s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1356/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru při provádění stavby s názvem 

„Úpravy požární nádrže Myslechovice“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Ing. Petrem Götthansem, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1357/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku na pronájem 

části pozemku parc.č. 1573/1, ost. plocha - venkovní posezení pro restauraci Záložna. Změna spočívá v úpravě čl. I., 

snížení nájemného za měsíce duben, květen, červen 2020 o 30 % měsíčně tj. o částku 687,375 Kč/měsíc z měsíční 

částky nájemného. Snížení nájemného je z důvodu mimořádných opatření COVID-19 s možností uplatnění dotace 

dle metodiky MF ČR.

 

Číslo: RM/1358/37/2020 

Rada města Litovel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení 

DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu. Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností 

DATACENTRUM systems & consulting, a. s., v předloženém znění.
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Číslo: RM/1359/37/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 46/2020/RM až 52/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1360/37/2020 

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

města Litovel k 30. 6. 2020.

 

Číslo: RM/1361/37/2020 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit přijetí dotace z Programu péče 

o krajinu ve výši 28.312 Kč.

 

Číslo: RM/1362/37/2020 

Rada města Litovel stanovuje pro ředitele TS Litovel, p. o. pobídkovou složku platu za II. čtvrtletí ve výši 25 % 

ze základního platu (včetně všech složek platu).

 

Číslo: RM/1363/37/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou zprávu o dosud provedené činnosti provedené v rámci Smlouvy 

o poskytování služeb – „PPO Litovel 0 a 1 etapa – MPV“ společností EXACT ING s.r.o. Brno.

 

Číslo: RM/1364/37/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze zasedání Komise sociálně právní ochrany dětí ze dne 24. 6. 2020. 

 

Číslo: RM/1365/37/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro dopravu ze dne 8. 6. 2020 a 22. 6. 2020. 

b) pověřuje odbor MHaSI k osazení dopravního zrcadla u sokolovny v Litovli. 

c) souhlasí s mediální kampaní ve věci zavedení přednosti zprava a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t v lokalitě 

Sochova, Šmakalova, Šemberova apod. s tím, že realizace se pravděpodobně uskuteční po rekonstrukci 

silnice II/449. 

d) nesouhlasí s názorem Komise pro dopravu ve věci přemístění dopravní značky „konec obce“ při výjezdu 

na ul. Olomoucká.

 

Číslo: RM/1366/37/2020 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 23. 3. 2020 

a 29. 6. 2020.

 

 



 

  Stránka 6 z 6 

Číslo: RM/1367/37/2020 

Rada města Litovel souhlasí s ukončením nájmu k části pozemku parc.č. 1573/18 v ul. Boskovicova v Litovli 

(bývalá Kavárna Kafemlejnek) v souladu se Smlouvou o nájmu pozemku (SML/0174/2019/MH) ze dne 7. 6. 2019. 

V souladu s čl. VI. Smlouvy, nájemní vztah bude ukončen k datu 31. 7. 2020 z důvodu ukončení provozovny 

Kafemlejnek.

 

Číslo: RM/1368/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 

26. 8. 2019 ve věci snížení nájemného z pronájmu části pozemku parc.č. 886/3, v k.ú. Litovel - posezení pro Pivnici 

Na Myslivně, za měsíce květen a červen 2020 ve výši 30 % z důvodu COVID-19. Dodatek č. 1 je platný pouze 

pro rok 2020.

 

Číslo: RM/1369/37/2020 

Rada města Litovel schvaluje v souladu s ust. § 39, odst. 1, zák. 128/2000 Sb., záměr města - pronájem části 

pozemku parc.č. 1573/18, ost. plocha, o výměře cca 20 m2 (část chodníku) před objektem č.p. 783/3 

v ul. Boskovicova, zřízení venkovního přenosného posezení, na dobu neurčitou za měsíční nájemné 300 Kč 

v období od května do října.

 

Číslo: RM/1370/37/2020 

Rada města Litovel souhlasí s nákupem automobilu Volswagen Caddy pro TS Litovel, p. o.

 

Číslo: RM/1371/37/2020 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 40.000 Kč na pořízení vybavení oddělení vodoléčby v roce 2020. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.

 

Číslo: RM/1372/37/2020 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informace o poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění vozidla v návaznosti 

na dopravní nehodu služebního vozidla ze dne 24. 6. 2020. 

b) souhlasí s prodejem havarovaného vozidla na základě nabídkového listu od společnosti TotalCar s.r.o.

 

 

 

 

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

                    starosta města                   místostarosta města 

 


