
M ě s t o   L i t o v e l 
 

Výpis usnesení  
 

ze 75. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. září 2014 
 

Rada města Litovel projednala a schvaluje: 
 

 

2774/75 uzavření předložené Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 11 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. 

Rozvadovice, mezi městem Litovel a panem J. J. z Rozvadovic, v souladu s ustanovením NOZ č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění, za účelem rozšíření zázemí k RD - zahrada, za cenu nájmu 2 Kč/1 m2/rok. 

 

2775/75 uzavření Dodatku č. 1 - prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání v areálu městského koupaliště 

v Litovli mezi městem Litovel a paní G. P. pro letní sezonu roku 2015 a 2016, a to vždy od 1. 6. do 15. 9., 
s účinností od doby otevření městského koupaliště, v předloženém znění. 

 

2778/75 žádost Církevní mateřské školy Svatojánek a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na 

vybavení mateřské školy nábytkem. Současně rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi městem Litovel a Církevní mateřskou školou Svatojánek, v předloženém znění. 

 

2779/75 1. uzavření Smlouvy č. 13162426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

 Operačního programu Životní prostředí na akci „Biocentrum Šargounské louky“ mezi městem Litovel  
 a Státním fondem životního prostředí ČR, v předloženém znění;  

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg.č. 13162426 ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

 Operačního programu Životní prostředí na akci „Biocentrum Šargounské louky“. 
 

2780/75 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Kimberly Clark s.r.o. Praha, v předloženém znění. 
Předmětem smlouvy je darování městu Litovel zařízení vodárny – stavidla nacházejícího se na pozemku parc.č. 

1632/2 vodní plocha, v k.ú. Litovel, v pořizovací hodnotě 14.930 Kč. 
 

2781/75 uzavření Darovací smlouvy mezi městem Litovel a Kimberly Clark s.r.o. Praha, v předloženém znění. 
Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč za účelem realizace akce 

„Radniční Morava – odstranění sedimentu a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady“. 
 

2782/75 uděluje výjimku z VOS č. 7/2012 a zadává zakázku „Zateplení fasády bytového domu v Litovli, č.p. 667 ul. 
Revoluční“ přímo jedinému uchazeči, a to Litovelské stavební spol. s r.o. a současně schvaluje uzavření 

Smlouvy o dílo mezi městem Litovel a Litovelskou stavební spol. s r.o., v předloženém znění. 
 

2783/75 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka z nově budovaných objektů vrátnice  
a hospody“, na pozemcích města Litovel, mezi městem Litovel a Pivovarem Litovel a.s., v předloženém znění. 

 

2784/75 1. na doporučení komise pro hodnocení nabídek, aby se vybraným dodavatelem stavby „Litovel, místní část  

  Savín – rekonstrukce chodníku“ stala firma LB 2000 s.r.o. Olomouc; 

 2. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Litovel místní část Savín – rekonstrukce chodníku“ mezi  
 městem Litovel a firmou LB 2 000 s.r.o. Olomouc, v předloženém znění; 

3. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Litovel místní část Savín – rekonstrukce 

chodníku“ mezi městem Litovel a firmou LB 2000 s.r.o. Olomouc, v předloženém znění. 
 

2785/75 uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012033-09, včetně dodatku č. 1, mezi městem 

Litovel a firmou ARRIVA Morava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, v předloženém znění. Obsahem dodatku je 

ukončení platnosti smlouvy o závazku veřejné služby na ostatní dopravní obslužnost města Litovel k datu 31. 
12. 2014, vzhledem k tomu, že s účinností od 1. 1. 2015 dojde ke sjednocení dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje do jednoho celku. 
 

2786/75 schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Základní školou Litovel, Vítězná 1250 
 a Národním institutem pro další vzdělávání Praha, předloženém znění. Cílem partnerství je získat 717.864 Kč 

z Evropských fondů na zakoupení 20 ks notebooků a zřízení centra digitálního vzdělávání. 
 

2787/75 opravu místní komunikace v ulici Červenská v Litovli a přesun částky 300.000 Kč bez DPH z úspor, které 

vznikly u jiných plánovaných položek rozpočtu, na posílení položky „Rezerva – mimořádné opravy komunikací 
a chodníků“. Současně rada města schvaluje výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek města a tato 

VZ bude zadána přímo jedinému dodavateli, a to Stavební firmě Global Litovel. 
 

2788/75 převod finanční částky 5.000 Kč z položky 5192, § 3632, na položku 5169, § 4319, org. 533 - Seniorklub 
Litovel. 

 

2789/75 přesuny mezi položkami dle důvodové zprávy. 
 

2791/75 změnu zveřejněného způsobu prodeje pozemku parc.č. 56/24 orná půda, o výměře 1056 m2, v k.ú. Nasobůrky, 
v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města zrušit v důsledku této změny usnesení č. 11/36 a na 

základě nového zveřejnění prodej tohoto pozemku znovu schválit za nových podmínek. 
 



2793/75 konání překážkového závodu Spartan Race na území města Litovel a konstatuje, že členové zastupitelstva města 

byli o akci informováni. Současně rada města ukládá vedení města jednat s organizátory akce. 
 

2794/75 souhlasí s výpovědí nájmu bytu č. 003 v objektu č.p. 60, místní část Myslechovice, dohodu ke dni 30. 9. 2014. 
 

2795/75 schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky na dobu 15 let části areálu Sokolovny, konkrétně budovy šaten, včetně 

dvou unimobuněk, tribuny, běžecké dráhy, hřiště házené, přilehlé travnaté plochy a dvou plechových garáží, vše 

situováno na pozemcích parc.č. 889/1 hřiště a parc.č.St. 1185 zastavěná plocha, v k.ú. Litovel tak, jak je barevně 
vyznačeno v příloze. 

 

2796/75 konání akce Bobřík odvahy dne 1. 11. 2014 na lesním pozemku parc.č. 194/1 v k.ú. Chudobín s tím, že 

organizátor akce zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná bezpečnostní opatření. 

 

Rada města Litovel: 
 

2773/75 schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc.č. 1638/15 a doporučuje zastupitelstvu města 

odprodej části pozemku parc.č. 1638/15 ostatní plocha, o předpokládané výměře cca 120 m2, v k.ú. Litovel, za 

účelem zarovnání hranice pozemku parc.č. 558 pro jeho budoucí oplocení. Cena za 1 m2 je dle zásad ZML 250 
Kč. 

 

2797/75 přijímá nabídku na dodávku elektřiny od ČEZ Prodej, s.r.o. pro město Litovel a organizace městem zřízené pro 

období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za ceny uvedené v nabídce. 

 

Rada města Litovel bere na vědomí: 
 

2776/75 možnost podnájmu části prostor sloužící podnikání v objektu č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova a v případě 

vybraného podnájemce požádá pan M. V. radu města o souhlas s přenecháním části nebytových prostor 

vybranému nájemci a za jakým účelem podnikání. 
 

2790/75 skutečnost, že do uvolněného Exekutorského úřadu Olomouc byl jmenován exekutor Mgr. Jan Valenta a 

současně bere na vědomí jeho prohlášení, že jako nástupce původního exekutora přebírá neukončené exekuční 

spisy, bude pokračovat v provádění exekuční činnosti a vstupuje do práv a povinností exekutora plynoucích ze 

Smlouvy o právní pomoci ze dne 19. 9. 2002, s jejímž obsahem se seznámil, akceptuje závazky a povinnosti pro 
něj z ní vyplývající a i do budoucna se ji zavazuje dodržovat v plném rozsahu. 

 

2792/75 informace ze 71. schůzky Seniorklubu Litovel ze dne 8. 9. 2014. 

 

Rada města Litovel doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit: 
 

2777/75 poskytnutí finančního příspěvku na dokončení opravy oken kostela sv. Filipa a Jakuba ve výši 30.000 Kč. 

Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností Litovel, v předloženém znění. 

 

 

 

 

  Ing. Zdeněk   P o t u ž á k    Petr  Š r ů t e k    

       starosta města              místostarosta města  
 

 

 

    
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů jsou v usnesení jména občanů uváděna pouze jejich iniciálami. 

     


